Kinnekulle
Protokolt fiirt vid årsmöte fiir Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet.
2016-03-09 kl. 19.00
Kulleberg
Enligt bilag a nr 1

Tid:
Plats:
När'varande:

$1

Mötets öppnande
Ordftirande Ulrika Persson hälsar alla vtilkomna och ftirklarar mötet öppnat.

$2

Fastställande av röstläned
En nåirvarolista skrivs under av samtliga 23 st deltagare.
Årsmötet beslutar att fastställa röstlåingd i enlighet med på nåirvarolistan antecknade
21 st medlelnmar.

$3

Val av ordfiirande ftir mötet.
Årsmötet beslutar attväljaRobert Olsson till ordftirande for årsmötet.

$4

Val av sekreterare fiir mötet
Årsmötet beslutar attväIja Solveig Blom till sekreterare ftir årsmötet.

$s

Fråsa om mötet är i stadseenlis ordning kallat.
Alla medlemmar har fått kallelse till årsmötet genom brev samt genom hemsidan.
Ärsmötet svarar ja på frågan om mötet dåirmed anses vara i stadgeenlig ordning kallat.

$6

Val av 2 iusterarare tillika rösträknare.
Årsmötet beslutar att välja Britt-Marie Jonsson och Laila Adamsson till justerare att jåimte
ordfiirande justera protokollet samt tillika röstrålknare.
Protokolljustering sker hos Solveig, Valhallagatan 10 i Götene, måndag l4 mars kl. 16.00.

$7

Godkiinnande av dagordnins.
Dagordning har delats ut skriftligt och inga tillägg under övriga frågor finns.
Årsmötet beslutar att godkåinna dagordningen.

$8

Behandling av stvrelsens rapporter.
a) Verksamhetsberättelsen

:

Ordfiiranden läser upp verksamhetsberättelsen för år 2015, som dåirefter med
godktinnande läggs till handlin gama.

b) Resultat- och balansriikning:

Ulla Jansson redogör ftir resultat-och
godk?innande läggs till handlin garna.

balansråikning

ftir år 2015, som dåirefter med

$

9

Revisorernas berättelse.
Eje Andersson läser upp revisorernas berättelse ftir är 2015.
Årsmötet beslutar att godkåinna rapporten.

$

10

X'råga om ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen fu 2015.
$I

I

Antasande av nva stadgar.
Ulrika redogör for Friluft sfriimj andets stadgar antagna av Riksstiimm an 201 5 -05 -23 .
Årsmötet beslutar diirefter enhälligt att godkåinna Friluftsfråimjandet stadgar 2015.

$

12

Förslas från stvrelsen samt inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inga fiirslag.

$

13

Fastställande av arvoden.
Ordft)randen erinrar om att styrelsens arvode till ordftirande, sekreterare, kassör och stugfogde har
vadt 1000 krluppdrag fiirdelat på arvode 500 kr samt telefon- och bilersätfiring 500 kr.
Årsmötet beslutar om oftlriindrade arvoden ftir år 2016.

$

14

Fastställande av verksamhetsplan och budeet 2016
Ulla Jansson går igenom verksamhetsplanen och redogör dåirefter ftir budgeten.
Årsmötet beslutar att godkiinna verksamhetsplanen samt budgeten ftir å$ 2016.

$

15

Val av ordfiirande 2016.
Årsmötet beslutar att välja Ulrika Persson som ordft)rande ft)r är 2016.

$

16

Fastställande av antal ledamöter.
F n bestar styrelsen av åfilaordinarie ledamöter utöver ordftiranden.
Årsmötet beslutar om oftir?indrat antal ledamöter.

$

17

Val av ledamöter
I tur att avgå ur styrelsen iir Solveig Blom, Ulla Jansson, Ingemar Green och Annalisa Larsson.
Dessutom ska fyllnadsval ske efter Bengt-Olof Svåird, som avsagt sig uppdraget.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens ftirslag att välja:
Solveig Blom, Ulla Jansson, Ingemar Green och Annalisa Larsson
välja Frans Andersson till ledamot på 1 år.

$

18

Val av valberednins. .''

till

ledamöter på tväå$ samt att

'

Valberedningen har bestått av Margareta Andersson, sammankallande, vald ftir perioden 20142016 samt Anita Forsberg vald ftir perioden 2015-2017 samt en vakant plats.

Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att ftirsöka fä en person till den vakanta platsen.
$

19

Val av revisorer.
Enligt stadgarna $ 9.8 krävs bara en revisor med personlig ersättare i vårt fall. Önskemål finns att
fortfarande

v aru

N ä revisorer. Årsmötet godkåinner detta.

Årsmötet beslutar diirefter att i enlighet med valberedningens ftlrslag att viilja Eje Andersson och
Monika Bölin till ordinarie revisorer ftir år 2016 med Leif Andersson som ersättare.

w

$

20

VaI av nattvandringskommitt6.
Valberedningen har framftirt att de inte kunnat få fram kandidater till kommitt6n, utan vill
jobba vidare med detta. Föreslår ett medlemsmöte i höst for att ftirsöka få fram kandidater.
Årsmötet beslutar att bifalla ftirslaget.

$

21

Val av ombud till Resionstämman.
Ärsmötet beslutar att utse Ulrika Persson och Lena Ohlsson till ombud vid Regionståimman
söndagen den 10 april2016 på Billingehus i Skövde.

S

22

Övriea fråeor
Ingemar Green ftireslår att vi ska köpa dels en svensk flagga och dels en Friluftsfriimjarflagga,
vilket godkåindes av mötet.

$23

Medlemsinformation.
Ulrika informerar om
att styrelsen beslutat att alla ledare ska fä nya västar med texten "ledare" samt loggan. Det
kommer även att finnas möjlighet ftir medlemmar att köpa västar med loggan.

att

Karlsborgs LA flrzr 70 år den 8 april med en jubileumsftireläsning av Sören Kjellqvist.
Några ur styrelsen kommer att åka dit och uppvakta ftireningen och det kommer att utgå en
inbjudan även till medlemmarna.

att

vårens Kullebergsdag

att

vära söndagsvandringar åir öppna

blir lördag den23 april och attallamedlemmar

åir

välkomna.

ftir alla, men att det åir önskvåirt att de som deltar på sikt blir

medlemmar.

s24

Mötet avslutas.
Ordftiranden fiirklarar mötet avslutat.
Efter ftirtiiring underhåller Lisbeth Karlström med dragspelsmusik och sång.
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