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Protokoll fiirt vid årsmöte fiir Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet.
2022-il3-10 kl. 19.00
Digitalt via Micrnsuft Teams
Ulrikn Persson
LIlln Jansson
Snlvsig tslam
Veronikn Anderss*n

Tid:
Plats:
Närvnrnnde:

Frnnn Andersson

Amanda Mollerstedt
Åke nch Kia Sundstedt
Alexrmder Persson
Annki Alnemnr
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Mötets önpnande
Ordftirande Ulrika Persson hålsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

$
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Fapfställande av röstlänsd
Ulrika gör upprop av digitalt nåirvarande total 10 st medlemmar.
Årsmötet beslutar att faststäla röstlängd i enlighet med ovan antecknade medlemrnar.
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Val,av grdftirande fdr mötet.
Årsmötet beslutar att välja Ulrika Persson till ordfrrande fdr fusmötet.

$
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Val av sekreterare liir mötet
Årsmötet beslutar att välja Solveig Blom till sekreterare fdr årsmötet.

$
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Fråeq

$
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Val av 2 iu{terarare tillika rösträknare.
Årsmötet beslutar att vålja Kia Sundstedt och Äke Sundstedt till justerare
ordförande justera protokollet samt tillika rösträknare.
Protokolljustering sker på Kulleberg onsdag 16/3 kl. 11.00.

mötst är i stadeeenlis or$nins kqllat.
Samtliga medlemmar har fått personlig kallelse till fusmötet via e-mail eller post.
Å"rsmötet svarar japå frågan om mötet därmed anses vara i stadgeenlig ordning kallat.
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Go4kflnnande flv daeordnins.
Dagordning har delats ut i samband med kallelsen och visas digitalt på mötet.
Årsmötet beslutar att godkänrra dagordningen.

$

8

Behandlins av stvrelsens rapporter.
a) Verksarnhetsberättelsen

Uldka Persson

:

låiser upp verksarnhetsberättelsen

godkännande läggs

till

jiimte

ftir år 2021, sorn dåirefter med

handlingarna

b) Resultat- och balansräkning:

Ulla Jansson redogör ftir resultat-och balansråikning fdr år 2021, som diirefter med
godkzinnande läggs till handlingarna.
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Revisorernns ben"ättelss.
Ulrika Persson läser upp revisorernas berättelse ftir år 2021,.
Årsmötet beslutar att godkiinrta rapporten.

$ 10

Fråqa om ansvarsfrihet för stvrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir fdrvaltningen är 202t.
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Antagalde av nva stadgar.
Ulrika redogör för de ändringar i Friluftsfrfimjandets stadgar antagna av Rilsstiirnman i maj 2021.
Årsmötet beslutar dåirefter enhälligt att godkålnna Friluftsfr?irqiandet stadgar 2A21.
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Förslas från styrelsen samt inkomna motigner.
Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inga ftirslag.
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Fastställande av arvoden
Ordftiranden erinrar om att styrelsens arvode till ordfdrande, sekreterare, kassör
har varitl000 kr/uppdrag fdrdelat på arvode 500 l<r samt telefon- och bilersätfiring 500 kr.
Årsmötet beslutar om ofdråindrade arvoden för år 2022.
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Faqtställande av verksamhetsnlan och budeet 2Q22
Ulrika Persson går igenom verksan:hetsplanen och Ulla Jansson redogör dilrefter
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanert samt budgeten ftir är 2022.

frr

budgeten.
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Val av ordftirande 2022.
Årsmötet beslutar att välja Ulrika Persson som ordfdrande för år 2022.

$l(i

Faststflllande gv antal lednmöter.
F n består styrelsen av &Ilaordinarie ledamöter utöver ordftiranden.
Årsmötet beslutar om ofrrändrat antal ledamöter.

$ 17

Yal av ledamöter
I tur att avgå ur sfrelsen fu Ulla Jansson, Annki Alnemar, Alexander Persson och Manin Lund.
Martin har avböjt omval och Robert Olsson avgfu med ett fu kvar.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens fdrslag att villja:
Ulla Jansson, Annki Alnemaro Alexander Persson och Tobias Andersson till ledamöter på två fu
samt ffllnadsval av Solveig Blom på ett fu.
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Val av valberednins..
Styrelsens förslag ?ir att viilja Lena Ohlson, som har två år kvar som sammankallande och
Veronika Andersson, som har ett fu kvar sanrt nyval på Amanda Möllerstedt på 3 fu.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens fiirslag.

$ 1$r

Val av revisorer.
Valberedningen ftireslår Birgittå Apelgren och Monika Bölin
Nilsson som ersättare.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens ftirslag.

till ordinarie revisorer

med Berit
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Val qy ombud tin digital Resipnstämman 2022-03-28.
Till ombud fdreslfu styrelsen lllrika Persson med Frans Andersson som ersättare.
Årsmötet beslutar i entighet med styrelsens förslag.
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Övriga fråeor.
I samhand med kallelsen till årsmötet har styrelsen stiillt en frfua giillande häftet
"Kinnekullefråimjaren" . Det har tidigare getts ut två ggr per år, men sen wå år tillbaka har det
giorts ett uppehålli utskicket. Frågan gäller om hålftet iir efterfrågat, eller om den information som
lämnas via Facebook och hemsidan är tillräcklig.
Årtmötet beslutar att nuvarande information är tillräcklig och att Kinnekullefrämjaren upphör r#t
ges ut.
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M*dlenr $inf'o rm ntio n .
Ulrika informerar om att arbetet med Nattvandring Kinnekulle har påbörjats och kommer attäga
rum2422-05-28.
Hinderbanan åir under reparation och åir avstångd. Den ska ufvecklas samt anpassas även till
mindre barn.
Barnverksamheten och mountainbikecyklingen har gett en stor ökning av medlemmar.
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M0!e!-srs!slss,,
Ordftiranden ftirklarar mötet avslutat.

.V/*,l,{o" ?,u45tnn
Ulrika Persson

Solveig B

Ordfbrnnde

Kia $wrdstedt

ÅlEe Sundstedt

Justersre

Justerar0

