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Kinnekulle
Protokoll fört vid årsmöte för Kinnekulle lokalavdelning av
Friluftsfrämjandet onsdag den t9 mars 20L4 på Kulleberg.

$r

Mötet öppnades av ordförande Ulrika Persson. En deltagarlista skickas runt till
mötesdeltagarna.

5z

Eje Andersson valdes att vara ordförande

$g

Ulrika Persson valdes att vara sekreterare för årsmötet.

$q

Ärsmötet svarade ja till att mötet var behörigt utlyst.

ss

Tilljusterare för årsmötesprotokollet samt rösträknare valdes Laila Adamsson och BrittMarie Jonsson. Protokolljustering sker den 2613 pä hemma hos Britt-Marie.

96

Årsmötet godkände dagordningen.

$z

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen och kassören läste upp resultat och
balansräkningen. Tillägg gjordes till verksamhetsberättelsen angående fjällvandringen
som genomfördes i somras då ett stort antal medlemmar deltog. Ärsmötet godkände
verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkningen.
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Revisorernas berättelse för samma tid lästes upp. Ärsmötet hade inga synpunkter på
den utan den godkändes.

Sg

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

S10

Ärsmötet beslöt att, efter diskussion och omröstning med handuppräckning, bifalla
styrelsens förslag att bygga en altan på Kulleberg med en beräknad budget på 50 000 kr.
Det fanns ingen motion att ta ställning till.

$rr

Verksamhetsplanen {ör 2Ot4 samt budgetförslag som utgick från denna lästes upp och
årsmötet hade inget att erinra utan godkände planen och budgeten.

$12

Årsmötet fastställde att arvoden till ordförande, sekreterare, kassör samt stugfogde
skall höjas till 1000 krluppdrag och år.

s13

Årsmötet valde Ulrika Persson till ordförande för Kinnekulle lokalavdelning för 2OL4.

514

Ärsmötet beslutade att styrelsens sammansättning också under 2014 skallvara 8
ledamöter samt ordförande.

för årsmötet.
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Ärsmötet valde Annalisa Larsson, Ulla Jansson, Ingemar Green samt Solveig Blom till
ledamöter för åren 2OL4- 20L5.
På årsmötet 2013 valdes Monika Karlsson, Robert Olsson, Charlotte Nilsson och Mattias
Hultström som ledamöter för perioden 2OL3 -2014.

s16

Fyllnadsval gjordes för 2014 då Charlotte Nilsson och Mattias Hultström har avsagt sig
fortsatt uppdrag i styrelsen. Årsmötet valde Ben$-Olof Svärd samt Klas Nordgren som
ledamöter för 2014.

$rz

Årsmötet valde Margareta Andersson till att arbeta i valberedningen under 2OL4 - 20LG
med Anita Forsberg som sammankallande under 2OL4. Sedan tidigare är Anita Forsberg
vald att arbeta ivalberedningen för 2OL2-2OL4.

s18

Christer Mattelin har avsagt sig sitt uppdrag som valberedare för 2013 - 2015 men
styrelsen hade inget förslag på ersättare för Christer så platsen är vakant. Styrelsen ska
söka ersättare under året.

s1e

Årsmötet valde Eje Andersson och John Dagobert till revisorer samt Monika Böhlin som
ersättare.

S20

Årsmötet valde en kommitt6 bestående av Henry Larsson, Leif Andersson, Ove
Gustavsson och Göran Blom som ska ansvara för organisationen kring Nattvandringen
20L5.

521

Till regionstämman i Göteborg den 23 mars finns ingen representant eftersom de
tillfrågade har avböjt att åka. Representanter kan inte väljas vid årsmötet eftersom
Region Väst vill ha anmälan på ett datum som ligger före årsmötet. Diskussion fördes på
årsmötet att Kinnekulle lokalavdelnings årsmöte bör tidigareläggas för att hamna bättre
ifas med Region Väst.
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Information till medlemmarna.
Kinnekulleknallen byter namn till Nattvandring Kinnekulle. I år firas 30 år med extra
aktiviteter kring vandringen. Vandringen är den 30/5.
Ärsmötet fick information om en påsktipspromenad som anordnas på Kulleberg den

2u4.
Styrelsen skriver under året några nummer av Kinnekullefrämjaren och efterfrågade
id6er kring innehållet. Medlemmar önskade få mer berättelser från verksamheten
förutom information om aktiviteterna.
S23

Ungdomsverksamheten diskuterades under punkten "övriga frägo/' där det
efterfrågades fler aktiviteter för att locka barn och ungdom till vår förening. Diverse
förslag framkom som styrelsen ska arbeta vidare med som t.ex. "prova-på" aktiviteter,
aktiviteter ihop med andra lokalavdelningar, samla ungdomar som tidigare varit med för
att lyssna till deras id6er, ordna en "framtidsdagi'där medlemmar samlas för att spåna
fram olika id6er, samarbeta med andra föreningar t.ex. LFR, skapa en arbetsgrupp för att
arbeta med frågan.
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Mötet avslutades av

Eje Andersson.

Kulleberg I4O323

Å*".&-..di/../*.*=Eje Andersson ordförande

7' :n
Ulrika Persson sekreterare

.ed*r***.....
Laila Adamsson justerare

Britt-Marie Jonsson justerare

