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Protokoll liirt vid årsmöte fiir Kinnekuille lokalavdelning av Friluftsfrämjandet.

Tid:
Plats:
Närvmande:

2019-A2-27 kl. 18.30
Kulleberg
Enligt bilaga nr 1

$

I

Mötet$ önonande
Ordförande Uhika Persson hälsar alla välkomna och fiirklarar mötet öppnat.

$

2

Fastsqilhnde av röstlänsd
En nåirvarolista skrivs under av 17 st. deltagare, varav samtliga åir medlemmar.
Årsnötet beslutar att faststålla röstlängd i enlighet med på nåirvarolistan antecknade
17 st. medlemmar.

$

3

Val av ofdförande Iiir mötet.
Årsmötet beslutar att välia Robert Olsson till ordtbrande ftir arsmötet.

$

4

Val aJ sekreterare fdr mötet
Årsnötet beslutar att vtilja Solveig Blom till sekreterare fdr fusmötet.

$

5

Fråsn om mötet är i stadseenlis ordnirs kpllat
Alla medlemmar har fått kallelse till årsrnötet genom brev, postat 2019-01-2l sarnt påminnelse
via mai[.
Ärsmötet svarar ja på frågan om mötet dänned anses vara i stadgeenlig ordning kalilat.

$

6

Val av 2 iusterarare tillika rösträknare.
Årsruötet beslutar att vållja Margareta Andersson och Annalisa Larsson till justerare att jämte
ordförande justera protokollet samt tillika röstråiknare.
Protokolljustering sker hos Solveig Blom, Valhallagatan 10 i Götene, måndag 4 mars kl. 15"00.

$

7

Godkännande av dasordnins.
Dagordning har delats ut i samband med kallelsen och inga tillägg under öwiga frågor finns.
Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen.

$

I

Behandling av stvrelspns raooorter.
a) Verksamhetsberättelsen

:

Ulrika Persson läser upp verksamhetsberåittelsen fiir år 2018, som diirefter med
godk?innande läggs

till

handlingarna.

b) Resultat- och balansråikning:

Ulla Jansson redogör fr'r resultat-och balansråikning fdr år 2018, som därefter med
godkännande läggs

till

handlingarna.
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Revisorernas berättelse.
Monika Böhlin läser upp revisoremas berättelse fdr år 2018.
Årsmötet beslutar att godlcänna rapporten.

A4tagande av nva stadsar
Robert redogör ftir FriluftsfrEimjandets stadgar antagna av Riksstiimman i maj 2018.
Årsmötet beslutar dåirefter enhälligt att godkärna Friluftsfråirrrjandet stadgar 2018.

$

1t

Fråsa om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen atrsvarsfrihet ftir ftirvaltringen år 2018.

$

12

X'örslas frf,n stvrel$en samt inkomns notioner.
Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inga förslag.

$

13

Fastställande av arvoden.
Ordftiranden erinrar om att styrelsens arvode till ordfdrandeo wkreterareo kassör och stugfogde
har varit1000 krluppdrag ftirdelat på arvode 500 kr samt telefon- och bilersättrring 500 lff"
Årsmötet beslutar om ofdrändrade arvoden fdr år 2019.

$

14

X'astställa+de av verksamhetsnlan ogh Fudget 2019
Ulrika Persson går igenom verksarnhetsSanen och Ulla Jansson redogör dåirefter för budgeten.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen samt budgeten fiJr fu 2019.

$

15

Val av or4fiirande 201?.
Årsmötet heslutar fft viilja Ulrika Persson som ordfrrande ftir år 2019.

$

16

Fastställande av antal ledamöter.
F n består styrelsen av åtta ordinarie ledamöter utöver ordfiiranden.
Årsmötet beslutm om ofiirändrat antal ledamöter.

$

17

Val av ledamöter
I tur att avgå rn styrelsen iir Robert Olsscn, Frans Andersson och Klas Nordberg samt en vakant
plats efter Sebastian Datrlberg.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens frrslag att välja:
Robert Olsson, Frans Andersson och Klas Nordberg samt Kia Sundstedt till ledamöter på två år.
$

18

Val av valherednins.
Valberedningen har bestått av Lena Ohlson, sammankallande, vald på ett år och Lina Molander,
vald på 2 år.

Årsmötet beslutar att vätja Lena Ohlson pä2 ir och noterar att Lina Molander har ett år kvar.
$

t9

Val av revisorer.
Enligt stadgarna $ 9.8 krävs bara en revisor med personlig ersättare.
Årsmötet beslutar att i enlighet med valberedningens ftirslag välja Eje Andenson till ordinarie
revisor frr år 2019 med Monika Bölin som ersättare.

en
,4e

Kinnekulle lokalavdelning
Org.nr 869000-4265

FRILU FTS

FRÄMJANDET

$

20

Sida 3

Val av ombud till *.esionstämman.
Ånmötet beslutar tilt välja Lena Ohlsson till ordinarie ombud med Frans Andersson som
ersättare vid Regionstämman lördagen den 30 mars 2019 i Vänersborg. Några ungdomar kommer
också att delta.

$

21

Övrisa fråsor.
Inget att behandla.

522

Medlemsinformation.
Det kommer också att göras en medlemsresa till Skogsmulleriket i Skövde den24 mars. En
inbjudan har skickats via mail till medlemmarna.
Nattvandxing Kinnekulle kommer att itgarum 20 I 9-05-3 l.
En vandringsresa till Torsö kommer att ske 2019-06-09.. Efter vandringen kommer alla
medlemmar att bjudns på mat. Särskild inbjudan kommer att skickas ut senare.

$?3

Mötnt nvslutns.
Ordfciranden fdrklar,ar mötet avslutat.
Därefter bjuder ftireningen på smörgåståna samt kaffe och kaka.
Kvällens underhållning stfu Robert Olsson frr. Han berättar på ett inspirerande sätt och visar
bilder från sin resa till USA. Han avtackas med en bukett blommor för ett uppskattat
framträdande samt ftir ordfdrandeskapet.
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