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Protokoll fört vid årsmöte för Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet. 

Tid:   2020-03-04 kl. 18.30 

Plats:   Kulleberg 

Närvarande:  Enligt bilaga nr 1 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Ulrika Persson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

En närvarolista skrivs under av 19 st. deltagare, varav samtliga är medlemmar. 

Årsmötet beslutar att fastställa röstlängd i enlighet med på närvarolistan antecknade  

19 st. medlemmar. 

§ 3 Val av ordförande för mötet. 

 Årsmötet beslutar att välja Robert Olsson till ordförande för årsmötet. 

§ 4 Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutar att välja Ulrika Persson till sekreterare för årsmötet. 

§ 5 Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning kallat. 

 Alla medlemmar har fått kallelse till årsmötet genom brev eller mejl, postat 2020-01-27 samt 

påminnelse via meil. 

 Årsmötet svarar ja på frågan om mötet därmed anses vara i stadgeenlig ordning kallat. 

§ 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare. 

Årsmötet beslutar att välja Monika Bölin och Lena Ohlson till justerare att jämte  

ordförande justera protokollet samt vara rösträknare. 

 

§ 7 Godkännande av dagordning. 

 Dagordning har delats ut till alla mötesdeltagare och inga tillägg under övriga frågor finns. 

 Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 8 Behandling av styrelsens rapporter. 

 a) Verksamhetsberättelsen: 

     Ulrika Persson läser upp verksamhetsberättelsen för år 2019, som därefter med 

     godkännande läggs till handlingarna.  

 b) Resultat- och balansräkning: 

     Ulla Jansson redogör för resultat-och balansräkning för år 2019, som därefter med 

     godkännande läggs till handlingarna.  
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§ 9 Revisorernas berättelse. 

Monika Böhlin läser upp revisorernas berättelse för år 2019.  

Årsmötet beslutar att godkänna rapporten.  

§10 Antagande av nya stadgar.  

Robert redogör för Friluftsfrämjandets stadgar antagna av Riksstämman i maj 2019.  

Årsmötet beslutar därefter enhälligt att godkänna Friluftsfrämjandet stadgar 2019. 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet. 

 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen år 2019. 

§ 12 Förslag från styrelsen samt inkomna motioner. 

 Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inga förslag.  

§ 13 Fastställande av arvoden. 

 Ordföranden erinrar om att styrelsens arvode till ordförande, sekreterare och kassör  

 har varit 1000 kr/uppdrag fördelat på arvode 500 kr samt telefon- och bilersättning 500 kr. 

 Årsmötet beslutar om oförändrade arvoden för år 2020. 

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2020. 

 Ulrika Persson går igenom verksamhetsplanen och Ulla Jansson redogör därefter för budgeten. 

 Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen samt budgeten för år 2020. 

§ 15 Val av ordförande 2020. 

 Årsmötet beslutar att välja Ulrika Persson som ordförande för år 2020. 

§ 16 Fastställande av antal ledamöter. 

 F n består styrelsen av åtta ordinarie ledamöter utöver ordföranden. 

 Årsmötet beslutar om oförändrat antal ledamöter. 

§ 17 Val av ledamöter  

 I tur att avgå ur styrelsen är Ulla Jansson, Solveig Blom, Birgith Larsson samt Ingemar Green som 

har avlidit under året. Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja: 

 Ulla Jansson, Anki Alnemar, Alexander Persson och Martin Lund till ledamöter på två år. 

§ 18 Val av valberedning. 

 Valberedningen har bestått av Lena Ohlson, sammankallande, vald på ett år och Lina Molander, 

 vald på 2 år men som avgått i förtid.  

 Årsmötet beslutar att välja Lena Ohlson på 2 år och ger styrelsen i uppdrag att hitta ytterligare en 

person till valberedningen. 

§ 19 Val av revisorer. 

Enligt stadgarna § 9.8 krävs bara en revisor med personlig ersättare. Styrelsen önskar ändå att det 

ska finnas två ordinarie revisorer. 

Årsmötet beslutar att i enlighet med valberedningens förslag välja Birgitta Apelgren samt 

Monika Bölin till ordinarie revisorer för år 2020 med Berit Nilsson som ersättare. 

 



                       Kinnekulle lokalavdelning Sida 3  
 Org.nr 869000-4265 
 

 
 

§ 20 Val av ombud till Regionstämman. 

 Årsmötet beslutar att välja Lena Ohlsson till ordinarie ombud med Frans Andersson som 

 ersättare vid Regionstämman lördagen den 28 mars 2020 i Vänersborg.  

§ 21 Övriga frågor. 

 Inget att behandla. 

§ 22 Medlemsinformation. 

 Nattvandring Kinnekulle kommer att äga rum 2019-05-22. Förra året startades ett projekt där 

Nattvandringen dokumenteras med hjälp av Mikael Lundgren som vid kommande Nattvandring 

ska fortsätta att filma så hela vandringen blir dokumenterad.  

 Äventyrsbanan ska repareras och det är ett projekt som är planerat över två år.  

§ 23  Mötet avslutas. 

 Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 Därefter bjuder föreningen på smörgåstårta samt kaffe och kaka.  

 Solveig Blom avtackades med en fin blomsterbukett. 

 Kvällens underhållning står Kenneth Lövgren för. Han berättar på ett inspirerande sätt och visar 

 bilder från sin strapatsrika bergsbestigning av berget Denali, en alpin klättring i solsken och 

           snöstorm som tog 28 dagar. Han avtackas med en present för ett uppskattat framträdande. 

 

 ……………………………  ………………………….….. 

 Robert Olsson   Ulrika Persson 

 Ordförande   Sekreterare 

 

 …………………….  ………………………….. 

 Monika Bölin  Lena Ohlson 

 Justerare   Justerare 

 

 


