
 

 

 

 

   
 

Årsstämma Friluftsfrämjandet Region Mitt, via 

Teams 2020-04-25 

Protokoll 

1. Stämmans öppnande.   

Stämman öppnas av Jörg Bassek, ordförande för Friluftsfrämjandet Region Mitt. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd. 

Stämman fastställer röstlängden till 23 närvarande röstberättigade ombud. 

3. Val av ordförande för stämman. 

Stämman beslutar välja Anders Hedlund som ordförande för stämman. 

4. Val av sekreterare för stämman 

Stämman beslutar välja Marina Larsson som sekreterare för stämman. 

5. Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad. 

Stämman beslutar att förklara stämman vara sammankallad enligt stadgarna. 

6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

Stämman beslutar välja Jens Öst, Söderhamn lokalavdelning, och Jan Funcke, 

Kungsör lokalavdelning, att jämte ordförande justera protokollet. 

7. Val av rösträknare. 

Stämman beslutar välja justerarna som rösträknare för stämman. 

8. Godkännande av dagordning. 

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.  

9. Val av valberedningsgrupp. 

Stämman beslutar välja André Axelsson, Västerås lokalavdelning, till 

valberedningsgrupp, tillsammans med stämmans deltagare, för att under stämmans 

gång utse en valberedning. 

10. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt 

verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret  

Jörg Bassek, ordförande för Friluftsfrämjandet Region Mitt, redogör för Region Mitts 

verksamhetsberättelse för 2019. 



 

 

 

 

   
 

André Axelsson, kassör för Friluftsfrämjandet Region Mitt, redogör för Region Mitts 

resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse för 2019. 

Stämman beslutar lägga verksamhetsberättelsen för 2019 och resultat- och 

balansräkning samt förvaltningsberättelse för 2019 till handlingarna. 

11. Revisorernas berättelse för samma tid. 

André Axelsson, kassör för Friluftsfrämjandet Region Mitt, redogör för revisorernas 

berättelse för 2019. 

Stämman beslutar lägga revisorernas berättelse för 2019 till handlingarna. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 

Stämman ger styrelsens förvaltning ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Bengt Liss, Leksand lokalavdelning, reserverar sig för beslutet (se bilaga 1). 

13. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar. 

Stämman beslutar att verka enligt Friluftsfrämjandets stadgar, senast ändrade maj 

2019.  

14. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman. 

 Inga ärenden förelagda. 

15. Behandling av inkomna ärenden/motioner. 

Motion från Hudiksvalls lokalavdelning, se bilaga 2. 

Styrelsen föreslår att skicka motionen vidare till riksstämman 2021 för att undvika 

jäv, se bilaga 3. 

Stämman beslutar att skicka vidare motionen till riksstämman 2021 enligt styrelsens 

förslag.  

16. Fastställande av arvode till styrelsen. 

André Axelsson, kassör för Friluftsfrämjandet Region Mitt, redogör för ett möjligt 

arvode á 900 kronor till styrelsen för kostnader av kontorsmaterial och liknande. 

Stämman beslutar enligt förslaget. 

17. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för innevarande 

verksamhets- och räkenskapsår. 

Jörg Bassek, ordförande för Friluftsfrämjandet Region Mitt, samt André Axelsson, 

kassör för Friluftsfrämjandet Region Mitt, redogör för styrelsens verksamhets- och 

budgetplan för verksamhets- och räkenskapsåret 2020. 



 

 

 

 

   
 

Stämman beslutar lägga styrelsens verksamhets- och budgetplan för verksamhets- 

och räkenskapsåret 2020 till handlingarna. 

 

Mötet ajourneras i 15 minuter för bensträckare/fika. 

Stämman återupptas. 

 

18. Val av ordförande för regionen tillika för dess styrelse. 

Valberedningen redogör för att Jörg Bassek, Runnskrinnarna lokalavdelning, fortsatt 

är ordförande för regionen tillika för dess styrelse fram till år 2021. 

19. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.  

Stämman beslutar att regionstyrelsen består av 6 styrelseledamöter att verka jämte 

ordförande. 

20. Val av en tredjedel av ledamöterna samt eventuellt fyllnadsval. 

Valberedningen föreslår: 

Omval fram till 2023 för Angelica Kenntoft, Rättvik lokalavdelning. 

Nyval fram till 2023 för Lovisa Högberg, Frösön lokalavdelning. 

Hans Levander har valt att avgå. 

 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

Översikt över sittande styrelseledamöter finnes i bilaga 4. 

21. Val av valberedning. 

Styrelsen föreslår Anna Bryngelsson (sammankallande), Karin Hoppe Storck och 

Hans Levander till valberedning för verksamhetsåret 2020. 

Stämman beslutar enligt förslaget. 

22. Val av revisorer enligt stadgans § 8.7. 

Valberedningen föreslår revisionsbyrån Ernst & Jang för revision i regionen. 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

23. Val av ombud till Riksstämma/Årsstämma.  

Förslag till ombud för årsstämman 2020:  

Jörg Bassek, Runnskrinnarna LA. 



 

 

 

 

   
 

Marina Larsson, Arbrå LA. 

Jonas Viltfare, Frösön LA. 

Anneli Funcke, Kungsör LA. 

Hans Levander, Delsbo LA. 

André Axelsson, Västerås LA. 

Jan Funcke, Kungsör LA. 

Jens Öst, Söderhamn LA. 

 

Stämman beslutar enligt förslaget. Styrelsen får i uppdrag att hitta ersättare om 

någon får förhinder. 

Följande tre personer lämnas på förslag att väljas under kommande regionsstämma 

till ombud för riksstämman 2021: 

Lennart Juhlin, Folke Lindqvist, samt Ragnar Sidenvall, samtliga från Hudiksvalls LA. 

24. Val av ombud till Ungdomsstämman  

Följande nomineringar har lämnats in till styrelsen: 

Marina Larsson, Arbrå LA. 

Arne Nyström, Söderhamn LA. 

Stämman beslutar enligt nomineringarna, samt att ge regionstyrelsen tillsammans 

med de valda ungdomarna i uppdrag att utse övriga tre ombud till Ungdomsstämman 

2020. 

25. Avtackningar 

Ulrika Hermansson tackas för sin tjänst som verksamhetsutvecklare i regionen, som 

nu avslutats efter 6 år. 

Hans Levander tackas för sitt engagemang i regionstyrelsen, han har deltagit i mer 

än 100 telefonmöten och 20 fysiska möten med styrelsen. 

Mötesordförande, Anders Hedlund, tackas för en väl genomförd stämma 

26. Stämmans avslut 

Mötesordförande Anders Hedlund förklarar årsstämman avslutad. 

 

Justeras                              Justeras                   Justeras                Vid protokollet  

  

 

Anders Hedlund                  Jens Öst                   Jan Funcke          Marina Larsson  

Mötesordförande                Justerare                  Justerare              Mötessekreterare 


