Frösö lokalavdelning

Ärenden vid årsmöte för Friluftsfrämjandet Frösö lokalavdelning
den 16 mars 2022.
1. Årsmötets öppnande.

3. Val av ordförande av mötet.
Jonas Viltfare
4. Val av sekreterare för mötet.
Andreas Westberg
5.

Godkännande av dagordning.

Godkänns
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
- Linnea Broström
- Maike Füllkrug (maike.fuellkrug@googlemail.com)
7.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper för det gångna
Verksamhetsåret.

-

Verksamhetsberättelse: https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.organisationen/mitt/froson/arsmote2022/verksamhetsberattelse-froson-la-2021.pdf
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2. Frågan om mötet är i stadgeordning kallat.
Ja

- Vi glömde skriva med i verksamhetsberättelsen att vi har dragit igång nyhetsbrev och att vi skickat ut
tre eller fyra under året till alla LA i området (Torvalla/Odensala, Östersund, Frösön och Revsund).
-

Balansrapport: https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.organisationen/mitt/froson/arsmote2022/balansrapport-2021.pdf

-

Resultatrapport: https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.organisationen/mitt/froson/arsmote2022/resultatrapport-2021.pdf

8. Revisorernas berättelse för samma tid.
https://www.friluftsframjandet.se/globalassets/1.organisationen/mitt/froson/arsmote2022/revisionsrapport-2022-03-08.pdf

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Behandling av inkomna motioner eller ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
11. Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.

Andreas Westberg väljs som ny ordförande.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och ersättare.
4 st styrelseledamötet
1 st ersättare
13. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter.
- Andreas Westberg och Anna-Marta Roos Näslund är valda till mars 2023.
Linnea Edlund – 2 år
Linnea Bromström - 2 år
Erika Blank – 1 år, ersätter Andreas Westberg fram till mars 2023.

15. Val av valberedning.
Jonas Viltfare
Jonas får mandat att ta hjälp av de han har behov för i valberedningsuppdraget, ink. vald styrelse.
16. Val på ett år av revisor jämte ersättare.
Revisor: Sven Adolfsson1
Ersättare: Alexandru Covacu
17. Val av 2 ombud jämte ersättare till Regionsstämma onsdag 27 april 2022 kl. 19 - 21, Digitalt via
TEAMS.
- Andreas Westberg
- Linnea Edlund
- Jonas Viltfare
18. Övriga frågor.

Östersund LA
- Årsmötet ger i uppgift att söka kontakt med Östersund LA för att se om den föreningen
lever vidare, eller ska leva kvar?
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14. Val på ett år av ersättare för styrelseledamöter.
Per Sonnvik

Kontaktuppgifter till Östersund LA, appropå att Östersund LA finns som förening men som inte Östersund
LA: Leif Eriksson och har telefonnummer 0702176371.

Dagordning för 2023
- Årsmötet ombeds att se över dagordningens språk och se om det kan revideras med
lättare svenska
Magnus Rosenberg
- Ett stort stort tack till Magnus som aktivt arbetet med Frösö LA under många många
många år!
19. Avslutning.

Närvarande på mötet:
1

Sven Adolfsson är revisorssuppleant för år 2021

Andreas Westberg
Alexandru Covacu
Jonas Viltfare
Linnea Broström
Linnea Edlund
Magnus Rosenberg
Per Sonnvik
Maike Füllkrug

Erika Blank
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Anmäld men ej närvarande:
Helena Olsson
Anna-Marta Roos Näslund
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