Protokoll för:
20180311 protokoll fört vid årsmöte Friluftsfrämjandet Lidköpings LA
Organisationsnummer: 869000-6203

§ 1 Ordförande Pia Björnsdotter hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Röstlängd upprättas.
3. Josefine Schön valdes till ordförande för mötet.
4. Anna-Lena Berggren Drotz valdes till sekreterare.
5. Mötet har varit stadgeenligt utlyst.
6. Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Joakim Johansson, Anders
Olofsson.
7. Till rösträknare valdes de samma som valts till justerare.
8. Dagordningen godkändes och 3 övriga frågor anmäldes.
9. Josefine Schön gick igenom resultat och balansräkning samt verksamhets- och
förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsområdet. Dessa godkännes av årsmötet.
10. Peter Sonnbjer går igenom revisorernas arbete för revisionen av verksamheten. De finner att
räkenskaperna är utförda med omsorg. Denna godkändes av årsmötet.
11. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.
12. Styrelsen har inga ärenden att förelägga årsmötet.
13. Det finns inga inkomna ärenden.
14. årsmötet fastställer ett 0 arvode till styrelsen.
15. Behandling av styrelsens verksamhets och budgetplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.
16. Pia Björnsdotter valdes till ordförande på ett år.
17. Det beslutas att välja att antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter ska vara 8
ledamöter och ordföranden och 2 suppleanter.
18. Ledarmöter som väljs om är: Karen-Marie Kaasgaard och Kenny Olausson på 2 år.

Nyval av 2 ledamöter: Börje svensson på 2 år, och Marie Dagobert fyllnadsval på 1 år.
Suppleanter 1 år väljs Sari Abelsson och Zandra Tigerberg.
Valberedning: Inga förslag på valberedning, Margareta Joninger-Mutale är sammankallande, och
Annelie Stålberg har 2 år kvar. Frågan att utse en ny medlem till valberedningen hänvisas till
styrelsen.
Till revisorer väljs Peter Sonnbjer och Niclas Nyberg.
Till suppleant till revisorer väljs Jimmi Johansson.
22. Till ombud till regionsstämman, i Vänersborg väljs Magnus Hägg den går av stapeln den 14
april 2018. Vi vill gärna ha fler förslag på ungdomar till denna. Frågan hänvisas till styrelsen.
23. Övriga frågor: a. Riksstämma är den 26-27 maj i Höör vem vill åka, anmäla intresse innan
14/4.
b. Ungdomsstämma är den 14 oktober 2018 återkommer med plats inom kort. Vi får ha med
förslag på deltagare som är mellan 13-25 år.
c. Studiefrämjandet har årsmöte 22 mars 18.00 det bjuds på mat och underhållning. Vi kan
anmäla oss direkt till studiefrämjandet.
d. Det finns möjlighet att ha en ledarträff med studiefrämjandet i april för att gå igenom
rapporteringssystem osv.
e. Det har kommit önskemål om att ha ledarkurs i HLR, och första hjälpen. Styrelsen jobbar
vidare på den.
Blommor delas ut till avgående i styrelsen
Niclas Sonnbjer tar upp frågan om hur föreningen ska jobba för att få in fler ungdomar i
föreningen.
Mötet förklaras avslutat av Josefine

Sekreterare Anna-Lena Berggren Drotz

Justerat av:

Justerare:

Anders Olofsson

Joakim Johansson

