
Årsmötesprotokoll för Friluftsfrämjandet i Ljusdal  
lokalavdelning 2019-03-12 hemma hos familjen Holt i Ljusdal  

§1 Val av ordförande för årsmötet
Roger Holt valdes till ordförande för årsmötet.

§2 Val av sekreterare för årsmötet
Urban Larsson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3 Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst. Annons i Ljusdalsposten under föreningsnytt.

§4 Val av justeringsmän
Erland Östling  och Monica Engblom valdes till justeringsmän att jämte ordförande
justera protokollet.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes.

§6 Styrelsens förvaltningsberättelse
§6a Styrelsens förvaltningsberättelse gicks igenom och godkändes.
§6b Styrelsens förvaltningsberättelse för Fjällnäs stugorna gicks igenom och god-
kändes.

§7a Revisionsberättelsen
Revisorernas berättelse lästes upp av kassören och lades till handlingarna utan
kommentarer.

§7b Firmatecknare
Charlotte Thorstensson och Birgitta Holt tecknar Friluftsfrämjandet Ljusdal var för
sig.

§8 Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9 Val av ordförande
Till ordförande för lokalavdelningen på ett år, tillika ordförande i styrelsen, valdes
Charlotte Thorstensson.

§10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Antalet ordinarie styrelseledamöter fastställdes till fem och antalet suppleanter till
två.



§11 Val av ledamöter
Omval av Tina Asplund och Birgitta Holt på två år.

§12 Val av suppleanter
Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Tomas Holt och Evy Persson

§13 Val av revisorer
Till revisorer på ett år omvaldes Barbro Svensson och Rolf Berg och till suppleanter 
omvaldes Gunvor Persson och Anders Thorstensson.

§14 Val av valberedning
Val av valberedning hänskjuts till styrelsen.

§15 Val av ombud till regionstämman
Urban valdes som ombud för friluftsfrämjandets regionsmöte i Mora 6-7 April.

§16 Övriga frågor
En stuga i Fjällnäs behöver ny luftvärmepump. Kostnad i intervallet 
22.000-25.000:-Årsmötet gav Roger uppgiften att få pumpen inköpt, levererad och 
monterad med ev tillägg för förlängda garanti tider.

§17 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet. Därefter blev det fika i trevlig gemenskap.

Ordförande: Sekreterare: 

Roger Holt Urban Larsson 

Justeras: Justeras: 

Erland Östling Monica Engblom 




