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torsdagen den 13 mars 2016 18.00 – 19.30, Sunnerstastugan i Uppsala 

 
 
 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande Lars Hjertson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. 

 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Årsmötet beslöt att till ordförande för årsmötet välja Håkan Ekström. 

   

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslöt att till sekreterare välja Eva Hartman-Juhlin. 

 

§ 4 Upprop och godkännande av dagordning 

Årsmötet beslöt att fastställa dagordningen. 

Röstlängden fastställdes till 23 röstberättigade enligt bilagd närvarolista. 

 

§ 5 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet  

Årsmötet beslöt att välja Eva Hjertson och Anders Skyttle. 

 

§ 6 Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat 

Årsmötet beslöt att kallelse skett i enlighet med stadgarna med annons i UNT, mailutskick 

till medlemmarna, på facebook och hemsidan. 

 

 § 7 Val av rösträknare  

Årsmötet beslöt att välja Eva Hjertson och Anders Skyttle. 
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§ 8 Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets och  

förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret 2016 

Ordförande Lars Hjertson presenterade årets styrelse och styrelsens berättelse avseende 

verksamhet och ekonomi. Årets resultat blev minus 5.235 kronor. 

Sofie Wikberg och Eva Hartman-Juhlin berättade om föreningens mångfaldsarbete med 

natur- och friluftsintegration. Sektionernas olika verksamhetsberättelser presenterades av 

Sofie Wikberg och Annika Sjöberg för (barn/ungdom), Ulrika Jahrmarkt (fjäll och vandring), 

Maria Rolf (kanot/kajak), Lars Hjertson (långfärdsskridsko) och Lasse Jansson 

(onsdagsvandringar). 

Antal medlemmar uppgick till ca 2700 efter en liten uppgång under året och Uppsala 

lokalavdelning är den näst största i Sverige. 

 
Resultaträkning 2016 presenterades av Lars Hjertson. 

 

Balansräkning 

Genomgång av balansräkningen av Lars Hjertson. 

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till 

handlingarna. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse för samma tid 

Bo Pettersson föredrog revisionsberättelsen för 2016 och hade inget att invända. 

Berättelsen lades till handlingarna. 

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

§ 11 Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar 

Årsmötet beslöt att anta Friluftsfrämjandets stadgar. 

 

§ 12 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet 

Inga inkomna ärenden. 

 

§ 13 Behandling av inkomna ärenden/motioner 

Inga inkomna ärenden/motioner. 
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§ 14 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande 

verksamhets- och räkenskapsår 

Isabelle Jeanneau presenterade styrelsens verksamhetsplan och Lars Hjertson 

föreningens budget för 2017. Årsmötet antog verksamhetsplan och budget. 

 

§ 15 Val av ordförande 2016 

Årsmötet beslöt att enhälligt välja Isabelle Jeanneau till ordförande på 1 år.  

 

§ 16 Bestämmande av antalet ledamöter och eventuella suppleanter 

Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter utöver 

ordförande.  

 

§ 17 Val av ledamöter  

Årsmötet beslöt att:   

 på 2 år välja Johanna Antti (omval), Johanna Elnersson (nyval, tidigare suppleant) 

och Arvid Bäärnheilm (nyval, tidigare suppleant).  

 på 1 år välja Fanny Bäärnheilm (fyllnadsval, tidigare suppleant). 

 från föregående mandatperiod kvarstår Ulrika Jahrmarkt och Catarina Svensson 

på ytterligare 1 år. 

 på 1 år välja Pär Sundqvist (nyval, tidigare ordinarie), Olga Kaj (nyval, tidigare 

ordinarie). 

 

§ 18 Val av valberedning  

 Till valberedning på ett år valdes Lasse Jansson, sammankallande (omval), Sofie 

Wikberg (omval) och Lars Kristian Stölen (omval). Antecknades att valberedningen 

även bör föreslå ledamöter till valberedning vid nästa årsmöte.  
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§ 19 Val av revisorer 

Årsmötet beslöt att:  

 på 1 år välja Bosse Pettersson (omval) och Lars Hjertson (nyval) som ordinarie 

revisorer. 

 på 1 år välja Göran Elfverson (omval) och Nils Kinch (nyval) som 

revisorssuppleanter. 

 

§ 20 Ombud till regionstämma den 1 april i Stockholm 

Årsmötet beslöt att den nyvalda styrelsen får i uppdrag att utse 5 ombud till 

regionstämman.  

 

§ 21 Mötets avslutning 

Mötesordförande Håkan Ekström tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 2017 

för avslutat.  

 

Lasse Jansson avtackade Lasse Hjertson för fyra år som ordförande. 

 

 

Uppsala den 13 mars 2016 

 

Vid protokollet    Mötesordförande 

 

…………………………………..                 ………………………………… 

Eva Hartman-Juhlin   Håkan Ekström  

 

Justeras 

 

…………………………………….  ……………………………………… 

Eva Hjertson   Anders Skyttle 

 

 


