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Datum: 2020-03-09

Plats: Skoghall Folkets Hus

Närvarande: medlemmar

$ 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av lokalavdelningens ordförande Daniel Mattsson som hälsade alla

välkomna.

5 2 Upprop av röstberättigade medlemmar

Daniel Mattsson, Kalle Mattsson, Karolina Hjelmqvist Mattsson, Olof Mattsson, Birgitta lvansson,

Anna Westerlind, Per-Anders Ottosson, Torbjörn Noaksson, Kristina Larsson, Johan Eklund, Malin

Hedberg, Emilia Niklasson, simon Berglund, Pernilla Dougall och Magnus stenbakk.

$ 3 Val av ordförande för mötet

Arsmötet valde Daniel Mattsson till mötets ordförande

I 4 Val av sekreterare för mötet

Arsmötet valde Malin Hedberg till mötets sekreterare.

I 5 Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat

Arsmötet fastslog att mötet var i stadgeenlig ordning kallat.

$ 6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

Arsmötet valde Johan Eklund och Magnus Stenbakk tilljusterare.

5 7 Val av rösträknare

Årsmötet valde Olof Mattsson till rösträknare.

$ 8 Godkännande av dagordningen

Arsmötet godkände dagordningen utan ändringar
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5 9 Behandling av styrrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och

förva ltni ngsbe rättel se för det gång na verksa m hetså ret

Grenledare Karolina Hjelmqvist Mattsson redovisade verksamhetsberättelsen för föreningen. Kassör

Kristina Larsson redovisade ekonomisk status för verksamhetsåret 2019. Lokalavdelningen har en

stabil ekonomi och har under 2019 bland annat sett en ökning av antalet medlemmar.

Årsmötet beslutade att bordlägga verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna

verksa mhetsåret.

5 10 Revisorernas berättelse för samma tid

Ordförande läste upp en kort redogörelse från revisor Lennart Boqvist gällande revisionsberättelse

och förvaltningsberättelse för 2019. Där framgick att han inte fann någon anledning till att göra

annat än att uppmuntra årsmötet till att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet.

I 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Ärsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

5 12 Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar

Årsmötet antog Friluftsfrämjandets stadgar.

S 13 Behandlingar av ärenden som styrelsen förelägger mötet

lnga ärenden fanns att behandla.

5 14 Behandling av inkomna ärenden/motioner

lnga ärenden/motioner hade inkommit.

$ 15 Fastställande av aruode till styrelsen

Arsmötet fastställde arvode till styrelsen till 0 (noll) kronor

I 15 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande

verksamhetsräkenskapsår

Ordförande föredrog styrelsens verksamhets- och budgetplan för 2020, Arsmötet ger styrelsen i
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uppdrag att fastställa en budget för 2020.

Arsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsplan för kommande räkenskapsår

$ 17 Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse

Ärsmötet valde Daniel Mattsson till ordförande.

$ 18 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Ärsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken, och likaså antalet

suppleanter.

I 19 Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval

Arsmötet valde till ledamöter Anna Westerlind, Birgitta lvansson samt Karl Mattsson.

Arsmötet valde till suppleanter Torbjörn Noaksson, Johan Eklund, Karolina Hjelmqvist Mattsson,

Simon Berglund, Anna Lindström samt Magnus Odell.

5 20 Val av valberedning

Ärsmötet valde Per-Anders Ottosson till valberedningen, där han i sitt uppdrag ska få bistånd av

styrelsen.

I 21 Val av revisorer enligt stadgans $ 9.8

Ärsmötet beslutade att välja Lennart Boqvist till revisor samt Ulla Eråker som andre revisor

9 22Val av ombud till Regionstämma

Ärsmötet gav styrelsen i uppdrag att välja ombud till Regionstämman 28l3.

5 23 övriga frågor

Frågan om eventuellt kunna använda en personlig Friluftsfrämjandet mailadress uppkom. Det är

fritt att skapa och använda en personlig mailadress via Friluftsfrämjandet som ledare.

Funderingar uppkom gällande PEP-dagen som anordnas 1/5 kl 10-14i samarbete med Friskis &

Svettis Karlstad samt Friluftsfrämjandet Kil. Planeringen fortgår framöver och kommer att tas upp

på styrelsemöten.
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Därmed förklarade ordförande årsmötet för avslutat.

Daniel Mattsson

Ordförande

n Eklund

Justerare

${
Malin Hedberg

Sekreterare

(_ _il
Magnus Stenbakk
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