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Protokoll Regionstämma  
Friluftsfrämjandet Region Öst    Teams 2021-04-24 
 
 
§ 
1 Stämmans öppnande  

Regionordförande Karin Gustafsson hälsar välkommen och förklarar Regionstämman i 
Friluftsfrämjandet Region Öst öppnad.   

 
2 Upprop och fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 29 digitalt inloggade och röstberättigande ombud.  
 

3 Val av ordförande för stämman 
Regionstämman beslutar att välja Hans Widell, från Friluftsfrämjandet Öxnegården till 
ordförande för stämman. 

 
4 Val av sekreterare för stämman 

Regionstämman beslutar att välja Louise Hammerin, regionkontoret, till sekreterare för 
stämman.  

 
5 Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad 

Kallelse till stämman sändes den 9 februari 2021 till alla lokalavdelningars 
styrelserepresentanter. Kallelse publicerades även i regionens nyhetsbrev, 
Regionfrämjaren, den 8 mars 2021. Enligt stadgarna ska kallelse till stämman ske senast 
fyra veckor innan stämman.  
Regionstämman beslutar att förklara stämman i stadgeenlig ordning kallad.   

 
6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Regionstämman beslutar att välja Olivia Stenfelt, Kinda och Christoffer Kytler, Jönköping 
till justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 

7 Val av rösträknare 
Regionstämman beslutar att välja Christoffer Kytler, Jönköping och Nina Svenman, 
regionkontoret till rösträknare. 

 
8 Godkännande av dagordning 

Regionstämman beslutar att anta föreslagen dagordning.  
 

9 Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning  
Karin Gustafsson, regionordförande, föredrar verksamhetsberättelsen 2020. 
Klas Qvarnström, regionens kassör, föredrar årsredovisningen 2020.  
 

10 Föredragning av revisionsberättelse 
Stämmans ordförande läser upp revisorernas uttalanden från revisionsberättelsen 2020.  
Regionstämman beslutar att revisorernas berättelse till handlingarna.  
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11 Fastställande av disposition av resultat 
I enlighet med disposition i årsredovisningen 2020.  
 
Regionstämman beslutar om disposition enligt styrelsens förslag: 
Balanserat ingående kapital  -1 094 741 
Årets resultat        30 871 
Utgående eget kapital  - 1063 870 
 

12 Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning  
Regionstämman beslutar att godkänna och fastställa verksamhetsberättelse och 
årsredovisning för 2020.  

 
13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Regionstämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.  
 
Ajournering  
Stämman ajournerar sig 10 minuter.  

 
14 Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar   

Regionstämman beslutar att anta Friluftsfrämjandets stadgar 2020. 
 

15 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Förslag att införa möjlighet till timarvode för specifika uppdrag. 
Karin Gustafsson, styrelsen, föredrar förslaget.     
 
Anders Ohlsson, Örebro, yrkar: 
Att styrelsens förslag endast ska gälla för personer utanför regionstyrelsen. 
 
Johan Hägglund, Västervik, framför att förslaget inte kan gälla för ordinarie 
styrelseuppgifter. 
 
Ordförande ställer Anders Ohlssons yrkande mot styrelsens förslag.  
 
Regionstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.  
 
Medskick från ombud till regionstyrelsen: ta del av hur riksstyrelsen arbetar med specifikt 
timarvode, redovisa tydligt vad timarvodet använts till. 
         
 

16 Behandling av inkomna ärenden/motioner 
Förslag från Finspång lokalavdelning att återinföra lokalavdelningarnas tillgång till Region 
Östs styrelseprotokoll.  
Karin Gustafsson, styrelsen, föredrar motionen.  

 
Tommy Rosén, Söderköping, yrkar bifall till motionen. 

 
Henrik Tell, riksstyrelsen, framför att riksstyrelsen har publika protokoll, ev. person- och 
känsliga ärenden noteras i bilaga. Han uppmuntrar till kontakt med riksstyrelsen i 
ärendet.  
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Johan Hägglund, Västervik, yrkar: 
Tillägg till styrelsens förslag. Målsättningen för regionstyrelsen ska vara att publicera 
protokollen. Hur publiceringen sker överlåts till styrelsen. 

 
Fredrik Sjöberg, Lindås, yrkar: 
Tillägg till styrelsens förslag, att styrelsen kommunicera via mejl hur processen går.  

 
Styrelsen uppdaterar sitt förslag till beslut, men Fredrik Sjöbergs tilläggsyrkande.  

 
Ordförande föreslår att stämman först röstar om styrelsens uppdaterade förslag. Vid 
eventuellt avslag på motionen röstar stämman om styrelsens uppdaterade förslag med 
Johan Hägglunds tilläggsyrkande.  
 
Regionstämman beslutar att avslå motionen. 

 
Regionstämman beslutar att bifalla styrelsens uppdaterade förslag med Johan 
Hägglunds tilläggsyrkande.  
 
Medskick från ombud till regionstyrelsen: Möjlighet att använda sidnoter till protokollen 
och viktigt att publicera protokollen för regionens medlemmar. Protokollen anses vara ett 
stöd för att organisationen ska kunna växa och synliggöra vart vi är på väg, strategi 2030. 
Viktigt med GDPR och en likhet i hanteringen nationellt. 
  

17 Fastställande av arvode till styrelsen 
Nuvarande arvodering föreslås:  
Ordförande 1500 kr/år (fastsumma) + 500 kr/möte, max 5000 kr/år  
Kassör 1000 kr/år (fastsumma) + 500 kr/möte, max 4000 kr/år  
Ledamot 500 kr/möte, max 3000 kr/år  
Regionstämman beslutar att fastställa ovan angivna arvodering.  

 
18 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande  

verksamhets- och räkenskapsår 
Karin Gustafsson, föredrog verksamhetsplan 2021. 
 
Klas Qvarnström, föredrog budgetplan för räkenskapsår 2021.  

 
Regionstämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan och 
budgetplan för räkenskapsåret 2021.  

 
19 Val av ordförande för regionen tillika för dess styrelse  

Valberedningens förslag:  
Karin Gustafsson, Kinda, 3 år.  
Regionstämman beslutar enligt valberedningens förslag.  
 

20 Bestämmande av antal styrelseledamöter 
Regionstämman beslutar antalet till sju ledamöter samt ordförande.  

 
21 Val av styrelseledamöter samt eventuellt fyllnadsval 

Valberedningens förslag:  
Klas Qvarnström, Växjö, 3 år omval 
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Agnes Claesson, Jönköping 3 år omval 
Peter Lindström, Örebro 3 år nyval 
Regionstämman beslutar enligt valberedningens förslag.  
 

22 Val av revisorer enligt stadgans § 8.7 
Valberedningens förslag:  
Revisor auktoriserad från Ernst & Young, Jönköping (Oskar Rosenqvist) 1 år omval 
Lekmannarevisor Caroline Ekehage, Värnamo 1 år nyval  
Ersättare lekmannarevisor Karl-Gunnar Eriksson, Vadstena 1 år nyval 
Regionstämman beslutar enligt valberedningens förslag.  

 
23 Val av valberedning enligt stadgarna § 8.4.1 

Regionstämman beslutar att valberedningsgruppen och styrelsen får i uppdrag att arbeta 
aktivt och skyndsamt för att tillsätta ytterligare två representanter till valberedningen.   

 
24 Val av ombud till Riksstämma            

Valberedningens förslag: 
Anders Ohlsson, Örebro; Agnes Claesson, Jönköping; Karin Gustafsson, Kinda; Louise 
Ferm, Borensberg; Hanna Styrbjörn, Norrköping; Tommy Rosén Söderköping; Adrian 
Clarke, Linköping; Elin Rydin, Kinda; Lisa Örtbrant, Gotland; Jörgen Liepe, Växjö.  
Regionstämman beslutar enligt valberedningens förslag med tilläggsförslag att styrelsen 
får i uppdrag att vid behov utse ersättare till Riksstämman.   
 

25 Val av ombud till Ungdomsstämma 
Regionstämman beslutar att välja Elin Rydin, Kinda samt att styrelsen äger rätt att utse 
ombud till ungdomsstämman.  

 
26 Stämman avslutas 

Stämmans ordförande, Hans Widell, tackar och förklarar stämman avslutad. 
 
 
 
 
 
Jönköping 2021-04-24 
 
 
 
Justeras  Justeras         Justeras  Vid protokollet 
 
 
 
Hans Widell  Olivia Stenfelt         Christoffer Kytler Louise Hammerin 
Stämmoordförande Justerare         Justerare  Stämmosekreterare  


