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Årsmötesprotokoll Österåker Lokalavdelning  

2021-03-17 – mötet hölls i Teams 

1. Tobias Lundberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Upprop gjordes varefter röstlängden fastställdes till nio röstberättigade medlemmar (Se 

bilaga 1: Närvarolista) 

3. Till ordförande för mötet valdes Tobias Lundberg. 

4. Till sekreterare för mötet valdes Eva Stavenberg. 

5. Årsmötet förklarades vara i stadgeenlig ordning kallat. 

6. Till justerare av protokollet jämte ordföranden valdes Kerstin Lundin och Anders Flatow. 

7. Till rösträknare valdes Eva Stavenberg. 

8. Den föreslagna dagordningen fastställdes (Se bilaga 2: förslag till Dagordning) 

9. Verksamhetsberättelse samt Årsredovisning och Förvaltningsberättelse för 2020 föredrogs. 

Verksamhetsberättelsen samt Årsredovisningen/Förvaltningsberättelsen lades till 

handlingarna. 

10. Tobias Lundberg läste upp revisionsberättelsen.                                     

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.  

11. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2020. 

12. Friluftsfrämjandets stadgar för 2020 antogs. 

13. Inga ärenden från styrelsen fanns. 

14. Inga ärenden/motioner fanns. 

15. Årsmötet beslutade att arvode inte betalas till styrelsen.  

16. Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår 2021 behandlades. 

Verksamhets- och budgetplanen fastställdes.   

17. Till ordförande i Österåkers Lokalavdelning Friluftsfrämjandet valdes Tobias Lundberg 

(omval). Valet är på ett år.  

18. Antalet styrelseledamöter utöver ordföranden bestämdes till sex ordinarie ledamöter och 

två suppleanter.  

19. Tre ordinarie ledamöter valda på förra årsmötet kvarstår i styrelsen i ett år; Dennis 

Norefjord, Jeanette Blomgren och Eva Stavenberg. Omval av Hanna Linderstål och Anders 

Flatow på två år. Kerstin Lundin nyval på två år. Till suppleanter valdes Mattias Korall och 

Ida Leback på ett år vardera.  

20. Val av valberedning Elisabet Mattsson (två år) och Ingela Martinsson (ett år)  
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21. Val av revisor enligt stadgans §9.8. Marie Rydman valdes till revisor på ett år (omval) . 

Elisabet Mattsson valdes till revisorssuppleant på ett år. (Omval) 

22. Val av ombud till regionstämman; Hanna Linderstål och Petra Liljecrantz. 

23. Övriga frågor:  

Under året 2021 är vår förhoppning att vi kan slutgiltigt få tillgång till en ny egen 

Föreningslokal (Slussvaktarbostaden) vid Åkers kanal med tillhörande kajakförråd.  

Pia Webb avgår som suppleant och utgår ur styrelsen men tackas för sina insatser, inte 

minst för utveckling av och genomförande av konceptet Nedsläckt Hus.  

Ingela Martinsson lämnar sin roll som suppleant i styrelsen och blir medlem i 

Valberedningen och får en roll som utbildare för nya barnledare. Ingela tackas för sina nya 

och gamla insatser för Lokalavdelningen.  

Mattias Korall ändrar sin roll från ordinarie ledamot i styrelsen till suppleant, och tackas av 

för sin insats i styrelsen under många år och sin aktiva roll som ledare.  

 

Vid protokollet 

 

 

 

Eva Stavenberg 

 

Justering av ordförande på Årsmöte 

 

 

 

Tobias Lundberg  

 

Justerare 

 

 

 

Kerstin Lundin   Anders Flatow 
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Bilaga 1 – Närvarolista 

 

Tobias Lundberg 

Eva Stavenberg 

Anders Flatow 

Dennis Norefjord 

Elisabet Mattsson 

Ingela Martinsson 

Kerstin Lundin 

Mattias Korall 

Petra Liljecrantz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2: 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

I ENLIGHET MED FRILUFTSFRÄMJANDETS STADGAR § 9.1.3  

Årsmöte i Österåker lokalavdelning 2021-03-17 i Teams 

1. Mötet öppnande 

2. Upprop av röstberättigade medlemmar 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat 

6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 

7. Val av rösträknare 

8. Godkännande av dagordning 

9. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse 

för det gångna verksamhetsåret 

10. Revisorernas berättelse för samma tid 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

12. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar 

13. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet 

14. Behandling av inkomna ärenden/motioner 

15. Fastställande av arvode till styrelsen 

16. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår 

17. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse 

18. Bestämmande av antalet ledamöter samt eventuella suppleanter 

19. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval 

20. Val av valberedning 

21. Val av revisorer enligt stadgans §9.8 

22. Val av ombud till regionstämman 

23. Övriga frågor 

 


