
 
 

  ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

 fört vid Friluftsfrämjandet, Falu lokalavdelnings årsmöte 13/3 2013 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Evis Engman öppnar mötet och hälsar välkomna.  

2. Val av ordförande för mötet 

Som ordförande för mötet valdes Helge Sonntag 

3. Val av sekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Evis Engman 

4. Godkännande av dagordning och upprop av medlemmar 

Dagordningen godkändes och närvarande medlemmar var: Lena Matsson, Håkan Johansson, 

Ulrika Adolfsson, Ulrika Bylander, Eliza Forsaeus, Sten Forsaeus, Helge Sonntag, Evis Engman, 

Lennart Pettersson och Ulla-Britt Pettersson. 

5. Val av justerare 

Till att justera protokollet valdes Ulrika Adolfsson och Sten Forsaeus 

6. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat 

Mötet ansåg att årsmötet var kallat i stadgeenlig ordning.  

7. Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes Ulrika Adolfsson och Sten Forsaeus.  

8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse.  

Verksamhetsberättelsen behandlades och flera aktiviteter saknades, bl.a Fulufjällsresa, 

deltagande vid Skogens dag i Rankhyttan och några klättringstillfällen samt ledarträff till 

äventyrsgruvan i Tuna-Hästberg och ledarresa till Haglöfs Outlet i Avesta.  Med dessa tillägg 

lades verksamhetsberättelsen till handlingarna .  

Resultat- och balansräkningen gick också igenom. Det konstaterades att föreningen har bra 

ekonomi och att överskottet inte är lika mycket som tidigare år. 

  



 
 

9. Revisionsberättelse för 2012 

Revisorn läste upp berättelsen och konstaterade att någon anledning till anmärkning ej 

fanns, varför han godkände revisionen.  Han påpekade att styrelsen bör vinnlägga sig om att 

höja kvaliteten på redovisningsmaterialet och ett revisions PM överlämnades.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012 

11. Behandling av frågor som styrelsen förelagt årsmötet. 

Inga ärenden eller frågor från styrelsen. 

12. Behandling av inkomna ärenden och motioner till årsmötet. 

Några inkomna ärenden eller motioner fanns inte. 

13. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande år 

Styrelsen presenterade en verksamhetsplan. Årsmötet godkände den med vissa tillägg. 

14. Val av ordförande på ett år 

Till ordförande valdes Evis Engman till 2014.   

15. Beslut av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.   

16. Val av ledamöter 

Till ordinarie ledamöter valdes:  Omval av Ulrika Bylander till 2014 

   Omval av Ulrika Adolfsson till 2015 

   Nyval av Niclas Sjöblom till 2015 

   Nyval av Sten Forsaeus till 2015 

Svante Törnqvist har ett år kvar av mandatperiod, dvs till 2014. 

17. Val av valberedning 

Omval av Tomas Klingberg (sammankallande)  

Omval av Helena Lundin  

Styrelsen fick i uppgift att utse ytterligare en person. 



 
 

 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Lennart Pettersson och David Cluer omvaldes som revisorer på ett år. Vakanta 

suppleantplatser.  

19. Val av 4 st ombud till regionstämman i Söderhamn 13/4. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter till regionstämman 

20. Övriga frågor 

Några övriga frågor kom ej upp 

Mötesordförande tackade för förtroendet att få leda mötet och avslutade det samma.  

 

 

Sekreterare   Ordförande 

__________________________ ____________________________ 

Evis Engman   Helge Sonntag 

 

Justerare   Justerare 

___________________________ ______________________________ 

Sten Forsaeus  Ulrika Adolfsson 

 

 

 

 

 

 

  


