
Protokoll för:

20200315 protokoll fört vid årsmöte Friluftsfrämjandet Lidköpings LA 

Organisationsnummer: 869000-6203

§ 1. Ordförande Pia Björnsdotter hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2. Röstlängd upprättas.

§ 3. Pia Björnsdotter väljs till ordförande för mötet.

§ 4. Ulrika Svensson väljs till sekreterare.

§ 5. Mötet har varit stadgeenligt utlyst.

§ 6. Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Josefine Schön och Iris      
Hjortenhed

§ 7. Till rösträknare väljs de samma som valts till justerare.

§ 8. Dagordningen godkänns och en övrig fråga anmäls. 

§ 9. Pia går igenom resultat och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse för 
det gångna verksamhetsområdet. Dessa godkänns av årsmötet.

§ 10. Pia läser upp revisionsberättelsen för det gånga verksamhetsåret. Räkenskaperna är utförda 
med omsorg och godkänns av årsmötet.

§ 11. Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.

§ 12. Styrelsen har inga ärenden att förelägga årsmötet.

§ 13. Det finns inga inkomna ärenden.

§ 14. Årsmötet fastställer att inget ett arvode till styrelsen för det kommande verksamhetsåret ska
utgå, men ger styrelsen i uppdrag att diskutera huruvida ett arvode skulle kunna locka fler att ta 
styrelseuppdrag.

§ 15. Behandling av styrelsens verksamhets och budgetplan för kommande verksamhets- och 
räkenskapsår. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.

§ 16. Valberedningen lämnar följande förslag till årsmötet att ta ställning till: 
”Valberedningen vill uppmana årsmötet att fatta ett inriktningsbeslut om att Pia Björnsdotter 
Johansson kan lämna sitt uppdrag som ordförande från och med 2020-11-01 men därefter kvarstå
som ledamot eller ersättare fram till årsmötet 2021. 
Valberedningen vill uppmana alla i den nyvalda styrelsen att lägga stor energi på att identifiera 
vem som kan vara beredd att kliva fram som ordförande. Valbara i det sammanhanget är endast 
de som idag ingår i styrelsen på ett eller annat sätt, i annat fall måste medlemsmöte hållas.”
Årsmötet godkänner förslaget.



§ 17. Valberedningen uppmanar årsmötet att överväga ett lägre antal ordinarie ledamöter i 
styrelsen. Årsmötet godkänner förslaget och inför kommande verksamhetsår kommer styrelsen 
bestå av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 18. Ledamöter som väljs om är:  Karen-Marie Kaasgaard och Börje Svensson på 2 år. 

Nyval av 1 ledamot: Bror-Inge Jälevik på 2 år.

§ 19. Till suppleanter föreslår valberedningen nyval av Jonas Alexandersson och omval av 
Maggan Joninger Mutale och Zari Falknäs Abelsson, samtliga på ett år. Årsmötet beslutar att 
välja dessa.

§ 20. Val av valberedning, inga förslag finns. Sammankallande Magnus Hägg har två år kvar i 
övrigt finns två vakanser. Årsmötet ger därför styrelsen i uppdrag att jobba vidare med frågan det
kommande verksamhetsåret.

§ 21. Val av revisorer: valberedningen föreslår omval av Niklas Nyberg samt omval av suppleant
Jimmi Johansson. Då finns en vakant post kvar. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att jobba vidare
med frågan det kommande verksamhetsåret.

§ 22. Val av ombud till regionsstämman i Vänersborg den 28/3, inga förslag. Årsmötet ger 
styrelsen i uppdrag att välja representant.

§ 23. Övriga frågor: Årsmötet behandlar hur vi ska ställa oss i coronavirusfrågan. 
Friluftsfrämjandet riks rekommenderar att varje LA ska följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendation, hur kommer det påverka oss. Verksamheten kommer fortgå som planerat. En 
information kommer skickas ut till alla grenledare för vidarebefordran till föräldrar i 
barngrupperna.   

Blommor delas ut till avgående i styrelsen

Mötet förklaras avslutat av Pia.

Sekreterare: Ordförande:

…………………………………. …………………………………..
Ulrika Svensson Pia Björnsdotter Johansson

Justerare: Justerare:

…………………………………….. ………………………………………
Iris Hjortenhed Josefine Schön


