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Kinnekulle

Protokoll fiirt vid årsmöte ftir Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet.

Tid:
Plats:
Närvarande:

$ 1 Mötets öpnnande

Ordftirande Ulrika Persson hiilsar alla välkomna och ftirklarar mötet öppnat.

$ 2 Fastställande av röstlängd
En niirvarolista skrivs under av samtliga 20 st. deltagare, varav 18 st. medlemmar.

Årsmötet beslutar att fastställa röstliingd i enlighet med på närvarolistan antecknade

18 st. medlefirmar.

$ 3 Val av ordfiirande fiir mötet.
Årsmötet beslutar att välja Ulrika Persson till ordftirande ftir årsmötet.

$ 4 Val av sekreterare fiir mötet
Årsmötet beslutar att välja Solveig Blom till sekreterare for årsmötet.

$ 5 Fråsa om mötet är i stadeeenlis ordnins kallat.
Alla medlemmar har ffitt kallelse till årsmötet genom brev, utdelat2018-02-07.
Årsmötet svarar ja på frågan om mötet d?irmed anses vara i stadgeenlig ordning kallat.

$ 6 Val av 2 iusterarare tillika rösträknare.
Årsmötet beslutar att välja Kia Sundstedt och Annalisa Larsson till justerare att jiimte

ordforande j ustera protokollet samt tillika rösträknare.

Protokolljustering sker hos Solveig Blom, Valhallagatan 10 i Götene, måndag 19 mars kl. 15.00.

$ 7 Godkännande av dagordnins.
Dagordning har delats ut via brev och inga tillägg under övriga frågor finns.
Årsmötet beslutar att godkåinna dagordningen.

$ 8 Behandling av stvrelsens ranporter.
a) Verksamhetsberättelsen:

Ulrika Persson läser upp verksamhetsberättelsen ftir ar 2017, som därefter med
godkåinnande läggs till handlingama.

b) Resultat- och balansräkning:

Ulla Jansson redogör ftir resultat-och balansriikning ftir år 2017, som därefter med
godktinnande läggs till handlingarna.

2018-03-14 kl. 18.30
Kulleberg
Enligt bilaga nr 1
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$ 9 Revisorernas berättelse.
Monika Böhlin läser upp revisorernas berättelse ftr år zAfi.
Årsmötet beslutar att godkänna rapporten.

$ 10 Fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir ftirvaltning en fu 2017 .

$ 11 Förslag från styrelsen samt inkomna mot&ner.
Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inga forslag.

$ 12 Fastställande av arvoden.

Ordftiranden erinrar om att styrelsens arvode till ordftirande, sekreterare, kassör och stugfogde

har varit1000 kr/uppdrag fordelat på arvode 500 kr samt telefon- och bilersättning 500 kr.
Årsmötet beslutar om oforåindrade arvoden lor år 2018.

$ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget 2018

Ulrika Persson går igenom verksamhetsplanen och Ulla Jansson redogör dåirefter ftir budgeten.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen samt budgeten ftjr år 2018.

$ 14 Val av ordfiirande 2018.

Årsmötet beslutar attväljaUlrika Persson som ordftirande ftir år 2018.

$ 15 Fastställande av antal ledamöter.
F n består styrelsen av ätta ordinarie ledamöter utöver ordftiranden.

Årsmötet beslutar om ofiiråindrat antal ledamöter.

$ 16 Val av ledamöter
I tur att avgå ur styrelsen är Solveig Blom, Ulla Jansson, Ingemar Green och Annalisa Larsson.

Fyllnadsval ska ske efter Frida Laage, som flyttat från orten.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens forslag att välja:

Solveig Blom, Ulla Jansson, Ingemar Green och Birgith Larsson till ledamöter på två år samt

Sebastian Dahlberg som ledamot på ett år.

$ 17 Val av valberedning.
Valberedningen har bestått av Lena Ohlson, sammankallande, vald på ett år och Lina Molander,
valdpä2 är.

Årsmötet beslutar att välja Lena Ohlsonpä2 är.

$ 18 Val av revisorer.
Enligt stadgarna $ 9.8 krävs bara en revisor med personlig ersättare i vart fal1. Önskemål finns att

fortfarande vara två revisorer. Årsmötet godkänner detta.

Årsmötet beslutar därefter att i enlighet med valberedningens forslagattväljaEje Andersson och

Monika Bölin till ordinarie revisorer ft)r år 2018 med Leif Andersson som ersättare.

$ 19 Val av ombJ:d till Regionstämma&
Årsmötet beslutar att välja Ulrika Persson till ordinarie ombud med Lena Crhlson som ersättare

vid Regionstämman lördagen den 14 april2}I7 i Viinersborg.

Som ungdomsombud beslutar årsmötet att utse Albin Kjellqvist och Elin Molander-Johansson.
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$20

$21

Övriea frågor.
Inget att behandla.

Medlemsinformation.
Ulrika Persson informerar om att en vandringsresa till Hökensås den kommer att äga rum
den27 maj 2018. Efter vandringen kommer alla medlemmar att bjudas på mat. Särskild inbjudan
kommer att skickas ut senare.

Det kommer också enligt verksamhetsplanen att göras en medlemsresa, som åir på planerings-

stadiet.

5 22 Mötet avslutas.
Ordftiranden ftirklarar mötet avslutat.

Annalisa Larsson avtackas ftir sitt mångåriga arbete i styrelsen med blommor och presentkort till
Vara Konserthus.

Diirefter bjuder föreningen på smörgåstårta samt kaffe och kaka.

Kvällens underhållning står Christel Petrini for med sång och musik till gitarr. Hon avtackas med

en bukett tulpaner ftir ett uppskattat framträdande.

Wl^T"^srv'l
Ulrika Persson

Ordft)rande

Kia Sundstedt

Justerare

n ot/,q"t /** t4'1/

Larsson



Närvarolista

Ärsmöte med Friluftsfrämjandet Kinnekultr- 2A18-03-1 4

Namn Medlem Gäst
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