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Friluftsfrämjandet Strömstads Lokalavdelning 
 
Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2019  
 
Plats: Folkets Hus, 2020-10-29 

 
§1. Mötets öppnande 
Göran Berger öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.  
 
§2. Val av ordförande för mötet 
Som ordförande för mötet valdes Göran Berger 
 
§3. Val av sekreterare för mötet 
Som sekreterare för mötet valdes Håkan Baatz. 
 
§4. Fråga om mötet stadgeenligt kallats 
Årsmötet var enligt medlemmarna stadgeenligt utlyst. 9 medlemmar deltog, se röstlängd 
 
§5. Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände förelagt förslag till dagordning. 
 
§6. Val av 2 justeringsmän 
Till att justera protokollet valdes Thomas Eriksson och Örjan Karlsson 
 
§7. Verksamhetsberättelsen 2019 
Ordförande presenterade styrelsens verksamhetsberättelse. Respektive sektion representant 
läste upp sina berättelser. Birgit Lotsner för Fri Gångarna, Karin Björk för Kajak, Calle André 
för Skridsko. Göran Berger läst Mulleverksamhetens berättelse.  
 
§8. Kassörens redovisning 
Ordförande Göran Bergen presenterade resultat-och balansrapporterna (se bilaga).  
 
§9. Revisors berättelse 
Revisor Gunvor Wallqvist läste upp revisionsrapporten och föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen (se bilaga). Samt att resultatet skall föras över på ny räkning. 
 
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§11. Val av ordförande. 
Till ordförande valdes Göran Berger på 1 år 
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§12. Val av ledamöter 
Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse enligt nedan: 
 

 Karin Björk, ledamot – valdes på 2 år 
 Göran Nylund, valdes på två år 2 år 
 Helen Sjöde Veerman valdes på 2 år 
 Siv Johansson, ledamot – omval 1 år  
 Berit Ahlbom, ledamot – omval 1 år 

 
 

- Mötet beslöt enligt valberedningens förslag 
 
§14. Val av suppleanter 
Suppleanterna har sitt uppdrag för en period om 1 år. Valberedningens förslag: 
 

 Calle André 
 Elisabeth Lidberg  

 
- Mötet valde Calle André och Elisabeth Lidberg som suppleanter. 

 
 
§14. Val av revisorer 
Mötet valde Gunvor Wallkvist som ny revisor på 1 år. 
 
§15 Val av valberedning 
Mötet valde Håkan Baatz som sammankallande, och ledamot Örjan Karlsson. Samtliga på 1 
år. 
 
§16 Fastställande av verksamhetsavgifter. 
Styrelsens förslag om kommande års verksamhets avgifter avslogs  
 
§17 Fastställande av medlemsavgifter 
Mötet beslöt oförändrade medlemsavgifter, dvs. i enlighet med förbundets riksgiltiga 
standarder. Se bilaga verksamhetsavgifter 
 
 
§18 Funktionärsval. 
Maj-Britt Helmer valdes som stugfogde till Färingestugan. Maj Britt  valdes på 1 år. 
 
§19 Information från styrelsen. 
 
§20 Motioner 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
 
§21. Övrigt 
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Birgit Lotsner tog upp ett önskemål från medlemmarna i FRiGångaran om att det skulle finna 
rabatt på medlemsavgiften för personer över 65 år.  
 

- Styrelsen lovade att framföra detta till Regionstyrelsen 
 

Thomas Eriksson frågade om han fick köpa Lokalavdelningens gamla militärtält för en liten 
summa. 
 

- Styrelsen lovade att återkomma till Thomas med beslut om köp eller inte. 
 
Håkan Baatz avgående sekreterare avtackades med blommor och en gåva av Ordförande 
Göran Berger. 
Håkan tackade för blomman och gåvan och lovade att ställa upp hjälpa till med diverse saker 
för föreningen. 
 
§22 Mötets avslutning 
 
Göran Berger avslutade möte och tackade alla närvarande för deras medverkan.   
 
Styrelsen sammanträder nästa gång den 5 november på Gullnäs Gården hemma hos Karin 
Björk 
 
Strömstad, 2020-11-01 
 
 
 
Göran Berger  Håkan Baatz 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Örjan Karlsson  Thomas Eriksson 
Justerare   Justerare 
 
 


