KARLSHAMN

Protokoll fört vid Friluftsfrämjandets årsmöte 2020-03-29
1. Mötets öppnande
Lars Petersson hälsade alla välkomna till telefonmötet och förklarade årsmötet
öppnat.
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
Konstaterades att 13 röstberättigade medlemmar var närvarande.
3. Val av ordförande
Till ordförande valdes Bengt Arnesson.
4. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Lars Petersson.
5. Frågan om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
Mötesdeltagarna förklarade årsmötet behörigen utlyst i januari genom mail till
medlemmarna och i programmet på hemsidan. Ändringen till telefonmöte gick ut
den 22 mars. Corona-viruset har gjort att vi inte kunnat genomföra sedvanligt
årsmöte i Nytorpet.
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Birgitta och Åke.
7. Val av rösträknare
Samma som justeringsmän.
8. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägget av en punkt för val av stugfogde och
stugmödrar.
9. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhetsoch förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs av Lars Petersson samt
närvarande grenledare. Ekonomidelen föredrogs av kassören Stig Nydahl.

10. Revisorernas berättelse för samma tid.
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Rune Andersson som tillstyrkte att
styrelsens beviljas ansvarsfrihet.

11. Fastställande av disposition av resultatet
2019 års resultat överförs till 2020.
12. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Årsmötet fastställde verksamhetsberättelse och årsredovisning.
13. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
14. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
Inga stadgeändringar föreligger.
15. Behandling av ärenden som styrelsen förelagt mötet.
Inga ärenden har förelagts mötet.
16. Behandling av inkommande ärenden/motioner
Inga ärenden eller motioner förelåg.
17. Fastställanden av arvoden till styrelsen
Styrelsen uppbär inga arvoden.
18. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande
verksamhets- och räkenskapsår
Materialet har sänts ut före mötet och föredrogs kortfattat av ordförande och
kassör. Handlingarna godkändes.
19. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
Lars Petersson valdes till ordförande.
20. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Beslöts att styrelsen skall ha 8 ordinarie ledamöter utöver ordföranden och 2
suppleanter.
21. Val av halva antalet ledamöter samt ev. fyllnadsval
Styrelseledamöter: Mötet beslöt att omvälja på 2 år Bengt Arnesson, Åke
Olsson, Börje Svensson på två år. Dessutom nyval av Mikaela Andersson.
Suppleanter: Omval av Kristin Jönsson och Birgitta Andersson..
22. Val av stugfogde och stugmödrar
Till Stugfogde omvaldes Roger Svensson.
Till Stugmödrar omvaldes Eva Björkman och Eva Svensson.
23. Val av valberedning
Till valberedning utsågs Gun-Britt Borg och Lennart Ung med Lennart som
sammankallande.
24. Val av revisorer

Till revisorer omvaldes Karl-Gustav Åberg och Rune Andersson. Till
revisorssuppleanter valdes Eva Petersson och Elinor Strömgren.
25. Val av ombud till regionstämman
Lokalavdelningen har två representanter. Lars Petersson och Bengt Arnesson
valdes
26. Övriga frågor
Avtackning med presentkort skall ske postledes av styrelseledamoten Ulrika
Nilsson. Tackord från styrelsen är bifogade.
27. Avslutning
Ordförande tackade deltagarna vid telefonmötet samt förklarade mötet
avslutat. Ordförande uttryckte sin förhoppning om att vi så snart smittläget
tillåter kan samlas till en föreningsfäst, kanske i det fria.
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