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$ I Mötets önpnande
Ordftirande Ulrika Persson håilsar alla vållkomna och ftirklarar mötet öppnat.

$ 2 Faststållands av röstläped
Årsrnötet hålls digitalt i Teams och Ulrika gör ett upprop, l8 medlemmar nåirvarande

$ 3 Val av ordförande för mötet.
Årsmötet beslutar att våilja Ulrika Pereson till ordfrmnde fiir årsmötet"

$ 4 Val av sekretemre för mötet
Årsmötet beslutar att välja Ulla Jansson till sekreterare ftir årsmötet.

$ 5 Fråsa om mötef åf i stadseenlie ordni?e k*llat
Alla medlemmar har fiitt kallelse till årsmötet genom brev eller mejl, postat 2W0-A2-A3.
Ärsmötet svararja på frågan om mötet dåinned anses vara i stadgeenlig ordning kallat.

$ 6 Val av 2 iusterare tillika röstråknare.
Åremötet beslutar att vfia Henry Larsson och Solveig Blom till justerare att jåimte

ordfrrande justera protokollet samt vara rösträknare.

$ 7 Go4kflnnande av 4aeordg.ing.
Dagordning har skickats ut till alla mötesdeltagare och inga tillagg under öwiga fragor finns.
Årsmötet beslutar att godkåinna dagordningen.

$ I Eehandlins av qtyfq.Isgmnpno{ter.
a) Verksamhetsberåittel sen

Uldka Persson redogör ft,r verksanhetsberåittelsen fiir år 2020, som dåirefter med
godkiinnande läggs till handlingarna

b) Resultat- och balansrEikning:

Ulla Jansson redogör ftir resultat-och balansråikning ftir år 2020 som &irefter med

godkiinnande tiiggs till handlingama

$ 9 Revisoremas berägelse.
tllla Jansson liiser upp revisorernas berättelse för år 2A20.

Ånmötet beslutar att godkiinna rapporten.

$ 10 Ansvamfrihet tör s{vrelsen 2020

Styrelsen bevilj as ansvarsfrihet fttr verksarnhetsåret 2020
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$ll Antasande av nva stadgar.

Uhika redogör fttr Frilufufrtlmjandets stadgar antagna av RiksstJimman imaj2A?A.
Stadgeåindringen berör inte lokalavdelningarna.

Årsmötet bslutar diirefter enhäiligt att godkiinna Friluftsfrämjandet stadgar 2A20.

$ 12 Förslag från stvrelscn samt inkomna motioner.
Inga motioner hm inkommit och styrelsen har heller inga örslag.

$ 13 Fastställande av arvoden.
Ordftiranden erinrar om att st5nelsens arvode till ordftirande, selreterare och kassör

har varit 1000 kr/uppdrag ftirdelat på arvode 500 kr samt telefon- och bilerseithing 500 kr.
Årsmötet beslutar om oftiriindrade arvoden för år 2A2t.

$ 14 X'astställnnde av verksamhetsplan och budset 2021.

Ulrika Persson gfu igenom verksamhetsplanen och Ulla Jansson redogör &irefter ftir budgeten.
Årsmötet beslutar att godkiinna verksamhetsplanen samt budgeten fdr fu 2021.

$ 15 Val av ordförnnde 2021

Årsmötet beslutar att välja Uldka Persson som ordftirande fiir år 2021.

$ 16 Fasbtällrnde av antal led+möter.
F n består styrelsen av åtta ordiftrie ledamöter utöver ordftiranden.
Årsmötet beslutar om oförlindrat antal ledamöter.

$ 17 V,4avledamöter
I tur att avgåur slyrelsen ?ir Frans Andersson, Kia Sundstedt, Klas Nordberg och Robert Ohlsson
Årsmötet beslutar i enligh* med valberedningens ftirslag att våilja:

Frans Andersson" Kia Sundstedt, KlasNordberg och Robert Ohlsson till ledamöter påtvå ar.

$ 18 Val av valberednins.
Valberedningen har bestått av Lena Ohlson, sammankallande, vald på ett år samt vakant plats.

Årsmötet beslutar att välja Lena Ohlson på 3 ar, Veronica Andersson pä2 år och Alva Ögge på 1

tu.

$ 19 Val av revisorer.
Entigt stadgarna $ 9.8 krtivs bara en revisor med personlig ersiittare. Styrelsen önskar ändå att det
ska finnas två ordinarie revisorer.

Årcmötet beslutar att i enlighet med valberedningens ftirslag våilja Birgitta Apelgren samt

Monika Bölin till ordinarie revisorer frr år 2021 med Berit Nilsson som ersättare.

$ 20 Val av qmbud till Resionstämman.
Årsmötet beslutar att Frans Andersson deltar i den digitala stiimman 25 mars
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$ 21 Övriga ftåsor.
Ingstatbshmdla

$ 22 $edlcm*ipformetion,
Nattvandring Kinnekulle kammer troligen inle bli av pga Coronapandemin. Hindertanan skatl
byggas ryp igen och anpassas så ären mindrc barn kan ktäfha Bamvs*samheten 6r ig;&g igea
ne'nviktigt #vi även mordnaraktiviteter fdr detonåringar/rmgavuma som ärmedlemmar.

$ 23 MötcJavsluh$.
Ordförmd€n förklarar mötet avshtat.

tr{fuil*--.fuffihfi-.
{Jtriks Fer,asrm

Srd$rsnds

Justerar*
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tJIån t*ryffi 
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felbnrnvi{ dHtalt åFmötc 3 man &1 med F*rftSån*ander Hnne*ulle

Ulrika Persson

Ulla Jansson

Alexander Persson

Lena Ohlsson

Kia $undstedt

Åte Sundstedt

Henry Larsson

$olveig Blom

Göran Blom

Annki Alnernar

Frans Andersson

Veronica Andersson

Johan Odh

Martin Lundh

Robert Johans$on

Klas Nordberg

Anne Stentoft

Stellan Stentoft

0pw


