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1. Mats Holmberg ordförande för Husie lokalavdelning öppnade mötet. 

2. Röstlängden fastställdes till 15 personer, se bilaga. 

3. Val av ordförande för mötet. 
Mats Holmberg valdes till ordförande för årsmötet. 

4. Val av sekreterare för mötet. 
Ove Hed valdes till sekreterare för årsmötet. 

5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat. 
Ja. Mötet utlagt på webbplats, Facebook och mejl till medlemmar minst en månad innan 
mötet. 

6. Val av två justerare – tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 
Anders Wendt och Anders Fyhn valdes till rösträknare och justerare. 

7. Godkännande av dagordning. 
Inga ändringar gjordes och dagordning godkändes. 

8. Behandling av styrelsen rapporter för år 2019. 
a) Verksamhetsberättelse 
Justering gjordes av antalet barn i Knytteberättelsen, våren 2019 var det 18 stycken barn och 
för hösten 2019, 24 stycken barn. 
Justering gjordes för antal juniorledare, ändras till 4 stycken. 
b) Resultat- och balansräkning 
Resultaträkningen godkändes, balansräkningen diskuterades och huruvida det ska finna en 
stor summa pengar på banken eller ej, eller om man ska investera pengarna alternativt 
använda pengarna direkt i verksamheten och betala bussar för dem. Årsmötet kom fram till att 
styrelsen ska återkomma med förslag till hur pengarna ska användas.  

9. Revisorernas berättelse för samma tid. 
Revisorerna hade inget att anmärka på redovisningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för år 2019. 
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

11. Förslag från styrelsen samt eventuellt inkomna motioner. 
Inga motioner hade inkommit 

12. Fastställande av verksamhetsavgift för grupperna 
Oförändrade avgifter för verksamheterna beslutades. 

13. Behandling av styrelsens verksamhetsplan och budget för 2020  
Budgeten godkändes efter att ordförande hade redovisat att styrelsen kommer att belasta våra 
konto med sparade medel med ca 70 000 kr för inköp av två kanoter och 10 nya tält. 
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14. Stadgeändringar. Att anta de nya stadgarna för Friluftsfrämjandet nationellt. 
Årsmötet godkänner att stadgarna godkänns.  

15. Val av ordförande för 2020 
Mats Holmberg omvals på ett år för 2020. 

16. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen 
Att årsmötet fastställer antalet ledamöter i styrelsen till 6 ledamöter och 1 ordförande 
Valberedningen föreslår en ordinarie revisor och en revisorssuppleant till styrelsen 
Årsmötet godkände förslaget 

17. Val av 3 ledamöter på två år. 
Ove Hed (omval), Britta-Stina Eisenberg (omval) och Anders Fyhn (nyval) valdes till 
ledamöter. 

18. Val av valberedning på ett år 
Hans Holmgren (omval), Johanna Karlsson (nyval) och Anders Wendt (omval) valdes till 
valberedning 

19. Val av 1 revisor jämte ersättare på ett år 
Örjan Perman valdes (nyval) som revisor och Torgny Ängquist (nyval) valdes till 
revisorssuppleant 

20. Val av ombud till regionstämman 
Årsmötet lämnar till styrelsen att utse representant till regionstämman. 

21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

22. Medlemsinformation 
Före årsmötet hade vi ett ledarmöte och under mötet diskuterades medlemsinformation. 

23. Mötet avslutas 

Vid protokollet Ordförande 

 

Ove Hed Mats Holmberg 

 

Justeras Justeras 

 

Anders Wendt Anders Fyhn 
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