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ALLA MEDLEMMAR KALLAS TILL ÅRSMÖTE 2019 
Lunddalen tisdagen den 12 mars kl. 19.00 

 
Kvällen kommer vi att inleda med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Avslutar med 
”Allemansrätten i Sverige”  Historiskt – Nutid – Framtid . Klas Sandell, professor i 
kulturgeografi vid Karlstads universitet tar oss med på en resa i tiden med 
efterföljande diskussion.   
Årets medlemsresa äger rum i mitten av augusti. Temat att besöka en intressant ö 
har vi som målsättning att fortsätta med. Alla intresserade är välkomna att delta! 
Förslaget presenteras i samband med mötet. 
 
Ta gärna med personer nyfikna på Friluftsfrämjandet och vår verksamhet. 

 
Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Välkommen - Styrelsen 
_______________________________________________________________ 
 

Allemansrätten i Sverige 
Historiskt – Nutid - Framtid 

 
Foto Ola Jennersten / IBL 
 
Klas har undervisat, föreläst och tar fram läroböcker för universitetsutbildningar som ”Planera 
för friluftsliv…..”, ”Friluftsliv i förändring…..”, ”Friluftssport och äventyrsidrott….” mm. 
Samverkan är en viktig del i hans arbete återkommande är Naturvårdsverket, Svenskt 
Friluftsliv och olika organisationer med inriktning mot turism, friluftsliv scouting och regional 
utveckling. 
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ÅRSMÖTE  
 

Agenda 
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Upprop av röstberättigade medlemmar och godkännande av dagordning 
5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 
6. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat 
7. Val av rösträknare 
8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och 

förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
9. Revisorernas berättelse för samma tid 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
11. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar 
12. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet  
13. Behandling av inkomna ärenden/motioner  
14. Fastställande av arvoden till styrelsen  
15. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår 
16. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse 
17. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen 
18. Val av ledamöter samt eventuella fyllnadsval 
19. Val av valberedning 
20. Val av en revisor med personlig suppleant enligt stadgans § 9.8 
21. Val av ombud till Regionstämma 
 Övriga frågor
 Utmärkelser
 Konstituerande sammanträde
 Avslutning

 


