Protokoll fört vid
Årsmöte Friluftsfrämjandet Lidköpings Lokalavdelning 210314

Organisationsnummer: 869000-6203
1. Pia Björnsdotter hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Röstlängd för mötet upprättades.
3. Till mötesordförande valdes Pia Björnsdotter
4. Till mötessekreterare valdes Iris Hjortenhed
5. Mötet har varit stadgeenligt utlyst.
I Stadgarna står: §9.1.1
Lokalavdelningens styrelse ansvarar för att kalla till årsmöte
senast fyra veckor före mötet. Kallelse till årsmöte sker
genom annons, brev, fax eller e-post.
(Medlemsutskick via mail, mötet har även varit utlyst på hemsidan (samt legat som äventyr där) och vår
facebooksida sedan slutet av januari.)
6. Börje Svensson och Zari Abelsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
7. Mötet valde justerarna att tillika agera rösträknare om så behövs.
8. Dagordningen lästes upp och godkändes.
9. Pia föredrog vår verksamhetsberättelse för det gångna året. Kassören Börje Svensson
presenterade den upprättade årsredovisningen med resultat och balansräkning.
10. Revisionsberättelsen föredrogs av Börje Svensson i uppdrag av Niclas Nyberg.
11. Årsmötet fastställde disposition av resultat ur årsredovisningen.
12. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelse och årsredovisning.
13. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
14. Årsmötet fastställde Friluftsfrämjandets stadgar som antogs vid Årsstämman i maj 2020.
15. Styrelsen har inte lämnat några ärende till årsmötet.
16. Inga motioner har lämnats in till årsmötet.
17. Förslaget är att styrelsen inte har något arvode utan allt sker på ideell basis. Årsmötet godkände
detta.

18. Börje och Pia föredrog verksamhetsplanen för kommande året och berättade lite mer om hur
styrelsen har resonerat kring det vi gör och hur vi tänker. Årsmötet godkände verksamhetsplanen
efter justering beträffande grenledare långfärdsskridsko.
19. Kassören presenterade Budgetplan för 2021. Årsmötet godkände budgetplanen.
20. Årsmötet beslutade att välja Pia Björnsdotter till ordförande.
21. Årsmötet valde att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 2-3 suppleanter.
22. Val av ledamöter
Omval på 2 år:
Nyval på 2 år:

Joachim Johansson
Iris Hjortenhed
Ulrik Henriksson

(På tur att avgå:

Joachim Johansson, Markus Labecker, Ulrika Svensson

1 år kvar har:

Karen-Marie Kaasgaard, Bror-Inge Jälevik, Börje Svensson)

Fyllnadsval 1 år (Bror-Inge avgår i förtid):
23. Val av suppleanter på ett år.

Jonas Alexandersson

Zari Abelsson, Maggan Joninger-Mutale

24. Valberedning kan inte väljas då det inte finns några förslag. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att
hitta ny(a) valberedare.
25. Årsmötet föreslog omval på nuvarande revisor Niclas Nyberg. Han var inte närvarande på mötet
men tackade ja efter mötet.
Årsmötet beslutade att välja Jimmi Johansson som revisorsuppleant.
26. Årsmötet valde Börje Svensson. Iris Hjortenhed och Pia Björnsdotter som ombud till den digitala
Regionstämman 210325.
27. Övriga frågor
28. Mötesordförande tackade för förtroendet att leda mötet och förklarade årsmötet för avslutat.
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