Protokoll fört vid
Friluftsfrämjandets
Riksstämma, Digital,
29-30 maj 2021

Erik Lundvik, Riksorganisationens ordförande, hälsar alla
välkomna och förklarar Riksstämman öppnad.

§ 1 Riksstämmans öppnande

Riksstämman genomförs i det digitala verktyget Easymeet.
§ 2 Upprop och fastställande av
Antalet närvarande ombud loggas i det digitala verktyget. Vid röstlängd
fastställande av röstlängden var nedanstående ombud
inloggade.
Siffran nedan, inom parantes vid varje
region/Ungdomsstämman, är regionens/Ungdomsstämmans
totala antal ombudsplatser enligt röstlängd per den
20200930.

Region SYD (11)
Lovisa Cederström, Henrik Gustavsson, Joakim Andersson,
Alexander Rosenkvist, Kristina Måsbäck, Jonas Strömstedt,
Ingrid Sommarin, Malin Wibom, Boman Axelsson, Johan
Andersson, Anna Andersson.

Region VÄST (14)
Magnus Patriksson, Jan Insulander, Jan Lindvall, Johanna
Svanberg, Hans Rengman, Alma Melitshenko (fr o m §20),

Region ÖST (10)
Anders Ohlsson, Karin Gustafsson, Agnes Claesson, Adrian
Clarke, Lisa Örtbrant, Jörgen Liepe, Elin Rydin, Louise
Hammerin (fr §1 - §19), Hanna Styrbjörn (fr §20 - §25),
Louise Fackler Ferm.

Region MÄLARDALEN (24)
Leif Malmlöf, Jonatan Hedberg, Maria Hellström, Hélène
Lagerlöf, Anna Ahlström, Ulrika Jahrmarkt, Susanne Lüders,
Jeanette Wetterström, Ulla-Britt Thorngren, Eva Hennevelt,
Gabriella Nilsson, Åsa Norrby, Inger Lagerquist, Gina
Hellman, Göran Lindwall, Liselotte Bergstrand, Linda
Gebauer.

Region MITT (8)
Jörg Bassek, Marina Larsson, Angelica Kenntoft, Anneli
Funcke, Hans Levander, Lovisa Högberg, Folke Lindqvist.
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Region NORR (7)
Anders Sandström, Ari Hultqvist, Göran Westman, Clas
Tjäder, David Andreasson.

UNGDOMSSTÄMMAN (4)
Hanna Sunnegård, Benjamin Nilsson.
Av sammanlagt 78 röstberättigade ombud var 57 närvarande
fördelade enligt nedan:
Region Syd, 11 ombud
Region Väst, 6 ombud
Region Öst, 9 ombud
Region Mälardalen, 17 ombud
Region Mitt, 7 ombud
Region Norr, 5 ombud
Ungdomsstämman. 2 ombud
Riksstämman beslutar fastställa röstlängden till det antalet
ombud som är inloggade vid varje enskild omröstning.
Riksorganisationens styrelse (benämns fortsättningsvis
§ 3 Val av ordförande för
styrelsen) föreslår Maria Wallin Wållberg, som ordförande för Riksstämman
stämman
Riksstämman beslutar enligt styrelsens förslag.
Styrelsen föreslår Göran Andersson, rikskontoret, som
sekreterare.

§ 4 Val av sekreterare för
Riksstämman

Riksstämman beslutar enligt styrelsens förslag.
Kallelse till stämman sändes den 30 november 2020 via e§ 5 Fråga om Riksstämman är i
post till regioner, lokalavdelningar, valberedning, revisorer
stadgeenlig ordning kallad
samt ombud valda av Ungdomsstämman. Kallelse fanns
också med i magasin Friluftsliv nr 1 2021 med utgivningsdag
20210211.
Enligt stadgarna ska kallelse till Riksstämman ske skriftligen
senast den 1 mars det år stämman hålls.
Riksstämman beslutar att förklara stämman i stadgeenlig
ordning kallad.
Styrelsen föreslår Anders Sandström, region Norr och
Kristina Måsbäck, region Syd.
Riksstämman beslutar välja Anders Sandström, region Norr
och Kristina Måsbäck, region Syd, till justerare.

§ 6 Val av två justeringsmän
att jämte ordföranden justera
protokollet
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Alla omröstningar sker digitalt och omröstningens resultat
§ 7 Val av rösträknare (2 st)
redovisas för ombuden i samband med omröstningen. Därför
föreslår styrelsen att stämman avstår från val av rösträknare.
Riksstämman beslutar avstå val av rösträknare då alla
omröstningar sker digitalt och redovisas direkt för ombuden.
Styrelsen föreslår Hans Rengman, region Väst, Anders
Gerward, styrelsen, Adam Bergsveen, rikskontoret.

§ 8 Val av redaktionsutskott
tillika stadgeutskott

Riksstämman beslutar välja, Hans Rengman, region Väst,
Anders Gerward, styrelsen, Adam Bergsveen, rikskontoret
att utgöra redaktions- tillika stadgeutskott.
Styrelsen föreslår att den utsända dagordningen med
utgångspunkt från stadgarnas ärendelista antas.
Styrelsen föreslår också att Motion 1 Stadgeförändring
§7.1.2, behandlas under punkten 16 A Förändring av
stadgarna

§ 9 Godkännande av
dagordning

Riksstämman beslutar anta föreslagen dagordning och att
Motion 1 Stadgeförändring §7.1.2, behandlas under punkten
16 A Förändring av stadgarna
Katarina Wendt Englund, 2:a vice ordförande och Magnus
Boman, 1:e vice ordförande gör en föredragning av
verksamhetsåret 2020.

§ 10 Föredragning av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för sistförflutna
verksamhetsåret 2020

Revisorernas berättelser ingår i Årsredovisning 2020 och
föredras av Malin Nilsson, auktoriserad revisor, BDO
Mälardalen AB

§ 11 Föredragning av
revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2020

Riksstämman beslutar lägga revisorernas berättelse till
handlingarna.
I enlighet med vinstdisposition i Årsredovisning.

§ 12 Fastställande av
disposition av resultat

Riksstämman beslutar om vinstdisposition enligt styrelsens
förslag:

Avsättning av ändamålsbestämda medel till
värdesäkringskapital 1 825 000
Avsättning av ändamålsbestämda medel till
verksamhetsutveckling 1 200 000
Avsättning av ändamålsbestämda medel till
kontorsflytt
500 000
Balanseras i ny räkning 6 145 772
Summa
9 670 772
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Riksstämman beslutar att godkänna och fastställa
Riksorganisationens verksamhetsberättelse och
årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

§ 13 Fastställande av
verksamhetsberättelse och
årsredovisning

I enlighet med revisorernas tillstyrkan föreslås att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för året 2020.

§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsens förvaltning

Riksstämman beslutar att i enlighet med revisorernas
tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för året
2020.
Årsstämman ajournerar sig för lunch och workshop.
Återupptar förhandlingarna kl 13.55.

Ajournering

Under punkten Rapporter redovisas uppdrag som tidigare
Riksstämmor/Årsstämmor givit styrelsen.
 Rapport: ”Allemansrättens Dag”
Henrik Tell, styrelsen, sammanfattar rapporten.

§ 15 Rapporter

Riksstämman beslutar lägga rapporten till handlingarna.


Rapport: ”Medlemsavgifter och
kontantandelsfördelning”
Henrik Tell, styrelsen, sammanfattar rapporten.
Riksstämman beslutar lägga rapporten till handlingarna.
 Rapport: ”Sänkt ålder för valbarhet till styrelse”
Cecilia Borg, styrelsen, sammanfattar rapporten.
Rapporten mynnar ut i ett förslag från styrelsen att sänka
valbarhetsåldern från 18 till 13. Förslaget behandlas under
punkt 16 A Förändring av stadgarna.
Riksstämman beslutar lägga rapporterna till handlingarna.
 Rapport: ”Värdegrundsarbete”
Henrik Tell, styrelsen, sammanfattar rapporten.
Riksstämman beslutar lägga rapporten till handlingarna.

A) Förändring av stadgarna
Anders Gerward, styrelsen, föredrar förslaget.
Förslaget till förändringar avser följande paragrafer §2.1,
§4.5, §4.8.3, §7.1, §7.1.2, §7.2, §7.4.1, §7.5.1, §8.1, §8.3.1,
§8.4.1, §9.1, §9.3.1, §9.4.1
Under denna punkt behandlades även Motion 1
Stadgeändring av §7.1.2.

§ 16 Behandling av ärenden
som styrelsen förelägger
stämman
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För att kunna hantera stadgeändringsförslaget på ett enklare
och tydligare sätt grupperades paragraferna som var föremål
för förändringsförslag i fyra olika grupper och beslut fattades
för varje grupp, var för sig.
Grupp1. Styrdokument för styrdokument och riktlinjer.
Innehållande §2.1 och Not.
Riksstämman beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag
till ändringar av §2.1 och Not
Grupp 2. Sänkt ålder för valbarhet till styrelse, från 18 till 13
år.
Innehållande §4.5, §4.8.3, §7.4.1, §7.5.1, §8.3.1, §8.4.1,
§9.3.1 och §9.4.1.
Karin Gustavsson, region Öst yrkar avslag till styrelsens
förslag till åldersänkning för styrelsedeltagande
§4.5, §4.8.3, §7.4.1, §7.5.1, §8.3.1, §8.4.1, §9.3.1, §9.4.1
Yrkar avslag på föreslagen sänkning av ålder till 13 år i
Friluftsfrämjandets styrelser. Region Öst tycker att
ungdomar ska få sitta med i Friluftsfrämjandets styrelser
inom alla nivåer och uppmanas då att vara med som
adjungerande för att få vara med och bidra och lära sig
styrelsearbetet. Men också kunna bidra med sina kunskaper
och sina åsikter. Region Öst tycker dock inte att ungdomar
ska sitta med som ledarmöten eftersom en 13-åring inte är
myndig och har inte möjlighet att kunna ta ett juridiskt och
ekonomiskt ansvar som det innebär att sitta i en styrelse.
Region Öst vill därför skydda våra unga för att kunna bli
utsatta för den risk som ett styrelsearbete innebär. Våra
unga kan även riskera att hamna i en situation där de blir
utsatta för påtryckning och riskerar att få lida för dessa beslut
som en 13 åring inte är mogen till.
Styrelsen yrkar bifall till stadgeändringsförslaget och framför
samtidigt följande tilläggsförslag.
Att Riksstämman uppdra åt Riksorganisationens styrelse att
arbeta fram och anta ett styrdokument för organisationen,
som förtydligar det individuella ansvaret i våra styrelser (på
alla nivåer inom vår organisation). Styrdokumentet ska
bekräftas av Årsstämman 2022.
Styrdokumentet ska uppmuntra alla styrelser (på alla nivåer
inom vår organisation) att teckna en styrelseförsäkring, samt
ge valberedningar (på alla nivåer inom vår organisation)
uppdraget att informera alla kandidater till en styrelse om
detta styrdokument.
Efter en debatt med många inlägg, både för och emot
stadgeändringsförslaget gick stämman till beslut.
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Styrelsens förslag (om sänkt ålder från 18 till 13 år leder) till
ändring av §4.5, §4.8.3, §7.4.1, §7.5.1, §8.3.1, §8.4.1,
§9.3.1, §9.4.1 inklusive styrelsen tilläggsförslag ställs mot
avslag.
Omröstning genomförs och ombuden har följande fråga att ta
ställning till:
Ska vi sänka åldern till 13 år, inklusive tillägget från
styrelsen?
Enligt stadgarna ska minst 2/3 av ombuden rösta för
stadgeändringar för att de ska antas. Omröstningen föll ut
enligt följande:
39 ombud röstade Ja, 14 ombud röstade Nej, 2 ombud
avstod från att rösta, 2 ombud deltog ej.
Riksstämman beslutar med mer än 2/3-dels majoritet att
anta styrelsens förslag till ändringar av §4.5, §4.8.3, §7.4.1,
§7.5.1, §8.3.1, §8.4.1, §9.3.1, §9.4.1 inklusive styrelsen
tilläggsförslag.
Grupp 3. Digitala årsmöten/stämmor.
Innehållande §7.1, §7.2, §8.1, §9.1
Riksstämman beslutar enhälligt att anta styrelsens förslag
till ändringar av §7.1, §7.2, §8.1, §9.1
Grupp 4. Motioner och förslag
Innehållande §7.1.2 och Motion 1 Stadgeändring.
Hans Rengman, region Väst inkommer med ett
tilläggsförslag till Motion 1. Tilläggsförslaget tar sin
utgångspunkt i att förtydliga HELA §7.1.2
Efter tilläggsförslaget får paragrafen följande lydelse:
Förslag till ärenden att behandla vid riksstämma, inklusive
förslag på järnmedaljörer, avges skriftligt till
riksorganisationens styrelse. Varje medlem och organisation
har rätt att lämna in förslag.
Förslag från medlem insändes genom lokalavdelning och
regionstyrelse med dess utlåtande. Förslag från medlem
skall ha inkommit till lokalavdelning senast 15 oktober, och
från LA till regionstyrelse senast 15 november, året före
riksstämmoåret samt från region till riksorganisationens
styrelse senast 1 januari riksstämmoåret.
Förslag från lokalavdelning insändes genom regionstyrelse
med dess utlåtande. Förslag från lokalavdelning skall ha
inkommit till regionstyrelse senast 15 november, året före
riksstämmoåret och till riksorganisationens styrelse senast 1
januari riksstämmoåret.
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Förslag från region och ungdomsstämma insändes direkt till
riksorganisationens styrelse och skall ha inkommit senast 1
januari riksstämmoåret.
Förslag till ärende att behandla vid årsstämma avges
skriftligt till riksorganisationens styrelse. Regionstyrelser har
rätt att lämna in förslag.
Förslag från regionstyrelse insändes direkt till
riksorganisationens styrelse och skall ha inkommit senast 1
januari årsstämmoåret.
Styrelsen ställer sig bakom Hans Rengmans tilläggsförslag
och drar därmed tillbaka sitt förslag till lydelse av §7.1.2
Riksstämman beslutar bifalla Motion 1 inklusive Hans
Rengmans tilläggsförslag.
Riksstämman beslutar enhälligt anta förändringen av §7.1.2

B) Bekräftelse av nya/ändrade styrdokument och policys
Styrdokument för styrdokument och riktlinjer.
Anders Gerward, styrelsen, föredrar ärendet.
Joakim Andersson, region Syd yrkar:
I kapitel 1 tredje stycket säger man "frivilligt för övriga..." Jag
yrkar att "frivilligt" ersätts med "rekommenderat".
Rekommenderat är lite starkare, men är ju fortfarande inte
tvingande. Jag anser att om vi som en förening har en
riktlinje så bör ju alla i organisationen beakta riktlinjerna och
själva bedöma om de går att implementera i sin del av
organisationen. Detta tycker jag man uppnår med ordvalet
"rekommenderat", (dvs att alla tänker efter själva). Med
ordvalet "frivilligt" så kan man få känsla att man inte ens
behöver fundera på saken.
Riksstämman beslutar bifalla Joakim Anderssons yrkande.
Riksstämman beslutar bekräfta Styrdokument för
styrdokument och riktlinjer, med Joakim Andersson yrkande.
Styrdokument Ekonomi och verksamhetsplanering
Anders Gerward, styrelsen, föredrar ärendet.
Riksstämman beslutar bekräfta Styrdokument Ekonomi och
verksamhetsplanering
Styrdokument Minskad inverkan på ekosystem och klimat.
Magnus Boman, styrelsen, föredrar ärendet.
Riksstämman beslutar bekräfta Styrdokument Minskad
inverkan på ekosystem och klimat.
Riksstämmoprotokoll 2021
Sign ordf.

Sign justerare

7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/c9da344a-ed67-4dfe-94a7-132f543dc10c

www.vismasign.com

Styrdokument Skogsmulles handbok – en
verksamhetsmanual.
Lisa Larsson, rikskontoret, föredrar ärendet.
Riksstämman beslutar bekräfta Styrdokument Skogsmulles
handbok – en verksamhetsmanual.
Riksstämman ajourneras för dagen.
Förhandlingarna återupptas söndag 30/5 kl. 09.00.

Ajournering

C) Förslag till Strategi 2030
Erik Lundvik, styrelsen och Lars Lundström,
generalsekreterare föredrar ärendet.
Under diskussionerna framförde Cecilia Borg, styrelsen, idén
att tillsätta en arbetsgrupp med bred organisatorisk
förankring vars uppdrag skulle vara att analysera och bidra
med förslag till lösningar när det gäller ledarförsörjningen
inom organisationen.
Riksstämman beslutar anta Strategi 2030.
D) Övergripande 3-årig verksamhetsplan, gemensam för
Friluftsfrämjandets 3 nivåer, 2022-2024
Erik Lundvik, styrelsen och Lars Lundström,
generalsekreterare, föredrar ärendet.
Riksstämman beslutar fastställa den 3-åriga
verksamhetsplanen, gemensam för Friluftsfrämjandets 3
nivåer.
Behandling av inkomna ärenden/motioner

§ 17 Behandling av inkomna
ärenden/motioner

Motion 2 Stärkt rättssäkerhet kopplad till stadgarna §4.4
Motionärerna Anna Ahlström, Tyresö LA och Magnus
Patriksson, Mariestad LA föredrar motionen.
Motionärerna föreslår stärkt rättssäkerhet vid beslut om
varning, avstängning eller uteslutning av medlem
(disciplinåtgärd).

Styrelsen, genom Anders Gerward, yrkar avslag och menar
att frågan har sin hemvist i Styrdokument Friluftsakademin.
Motionärerna inkommer med ett nytt yrkande:

Behov av insyn i Riksorganisationens styrelse avseende
processen gällande avstängning/uteslutning
För ökad transparens, trygghet för våra medlemmar och för
att frågor angående avstängning/uteslutning inte ska falla
mellan stolarna i vår stora organisation med många nivåer
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yrkar vi att alla beslut i LA angående
avstängning/uteslutning per automatik ska behandlas som
disciplinärende av Riksorganisationens styrelse och att RO
styrelse måste ta upp det som ett disciplinärende (sistnämnda
syftar till att skydda medlemmar i de övriga nästan 300 LA
från att vederbörande utan bedömning från
Riksorganisationens styrelse får utöva förtroendeuppdrag i
någon annan LA).
Riksstämman beslutar avslå motionärernas yrkande.
Riksstämman beslutar avslå motionen
Motion 3 Opartiskhet och oberoende krävs för att undvika
jäv.
Motionärerna Anna Ahlström, Tyresö LA och Magnus
Patriksson, Mariestad LA föredrar motionen.
Motionärerna föreslår att det av Styrdokument för hantering
av jäv och oberoende, tydligare ska framgå att det även
gäller ledare.
Riksstämman beslutar bifalla motionen.
Motion 4 Ledarledda aktiviteter i egen eller extern regi.
Motionärerna Anna Ahlström, Tyresö LA och Magnus
Patriksson, Mariestad LA föredrar motionen.
Motionärerna föreslår att genom ett styrdokument, begränsa
möjligheten till äventyrsupplägg via externa parter inom
ramen för Friluftsfrämjandets kärnverksamheter.
Styrelsen, genom Cecilia Borg, yrkar avslag på motionen.
Motionärerna inkommer med ett förtydligande och
tilläggsyrkande:
Detta är motion som syftar till att uppmärksamma den
utmaning som ligger i att behålla och motivera våra ideella
ledare. Vi yrkar på att Friluftsfrämjandet ska ta kontroll över
utvecklingen genom ett tydligt och heltäckande
styrdokument. Detta är brådskande. Vi yrkar att stämman
beslutar om att Riksorganisationen snarast tar fram ett
styrdokument som beaktar de utgångspunkter som anges i
vår motion samt nedanstående. Det ska finnas ramar/regler
för vad som är tillåtet och inte tillåtet inom Friluftsfrämjandet
för entreprenöriella ledare. Med regler och ramar för
exempelvis omfattning (100 procent utlagt på entreprenad i
LA och 0 procent ideella ledare, ok?), royalty (50/50?),
prisnivå (300 kr för FF eller 3 000 kr entreprenör för aktivitet
och inget till LA?, 1800 kr i kursledararvode eller 30 000 kr i
intäkt till entreprenöriell kursledare, inget till FF, ok? ),
lojalitetsplikt (konkurrerande verksamhet), samarbete och
intäkter via licensavgifter och annonsintäkter, kick-back till
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LA som bekostat vederbörandes utbildning . Om
entreprenörens främsta syfte är att nå våra kunder med sina
tjänster ska denne erbjudas en betald annons på LA:s
hemsida. Detta kan generera intäkter till LA/Riks från de som
kapitaliserar på vårt varumärke/kundregister. Om syftet är att
stötta LA i sin expansion ska det därför finnas ramar/regler
för hur detta samarbete.
Riksstämman beslutar avslå motionärernas tilläggsyrkande.
Riksstämman beslutar avslå motionen.
Motion 5 Översyn av organisationsnivåer
Folke Lindkvist, Hudiksvalls LA föredrar motionen.
Motionären föreslår att nuvarande organisation med tre
nivåer ska ses över för att få en kostnadseffektiv och
konstruktiv organisation.
Riksstämman beslutar avslå motionen.
Styrelsen föreslår en justering av medlemsavgifter för
§ 18 Fastställande av
medlemsåret 2021/2022.
medlemsavgift
Henrik Tell, styrelsen, föredrar ärendet.
Styrelsen förslår att medlemsavgifterna för medlemsåret
2021/2022 ska vara, Barn 110:-, Ungdom 180:-, Vuxen 380:Familj 550:Magnus Patriksson, region Väst yrkar:
Inga höjda avgifter för barn och ungdom
Höj avgift för vuxen medlem med 20 kr och bibehåll
nuvarande avgift för barn och ungdom.
Vid omröstning fick styrelsens förslag 43 röster, yrkandet 6
röster, 3 ombud avstod från att rösta och 5 ombud deltog ej i
omröstningen.
Riksstämman beslutar avslå Magnus Patrikssons yrkande.
Riksstämman beslutar fastställa medlemsavgifter för
medlemsåret 2021/2022
Barn 110:-, Ungdom 180:-, Vuxen 380:- Familj 550:Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen för
ordinarie styrelsearbete.

§ 19 Fastställande av arvode
för styrelsen

Riksstämman beslutar att inget arvode utgår till styrelsen för
ordinarie styrelsearbete.
Riksstämman ajournerar sig för lunch och workshop.
Återupptar förhandlingarna kl 14.15.

Ajournering
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Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhets- räkenskapsår.
Lars Lundström, generalsekreterare, föredrar ärendet
Riksstämman beslutar bifalla styrelsens förslag till
Verksamhetsplan och Budgetplan för verksamhetsåret 2021.

§ 20 Behandling av styrelsens
verksamhets- och budgetplan
för kommande verksamhetsbudgetår

Val av ordförande för Riksorganisationen tillika dess styrelse. § 21Val av ordförande (3 år)
Sabina Rasiwala Hägglund föredrar valberedningens förslag:
Valberedningen föreslår Erik Lundvik, (omval)
Riksstämman beslutar utse Erik Lundvik till ordförande för
Riksorganisationen tillika dess styrelse på tre år.
Val av två ledamöter.
§ 22 Val av två ledamöter (3 år)
Sabina Rasiwala Hägglund föredrar valberedningens förslag:
Anders Gerward, (omval), Christopher Hamilton, (nyval), till
ledamöter av Riksorganisationens styrelse på 3 år.
Riksstämman beslutar utse Anders Gerward och
Christopher Hamilton till ledamöter av Riksorganisationens
styrelse på 3 år.
Val av revisorer med personliga suppleanter.
Sabina Rasiwala Hägglund, föredrar Valberedningens
förslag:
Malin Nilsson, huvudansvarig revisor med Maria Loghmani
som personlig suppleant.
Sara Königslehner, medrevisor med Margareta Morén som
personlig suppleant.

§ 23 Val av revisorer med
personliga suppleanter (1 år)

Riksstämman beslutar utse Malin Nilsson till huvudansvarig
revisor med Maria Loghmani som personlig suppleant samt
Sara Königslehner till medrevisor med Margareta Morén som
personlig suppleant.
Val av valberedning
Valberedningsgruppen har utgjorts av Anna Ahlström och
Fabian Fischer.
Anna Ahlström föredrar valberedningsgruppens förslag.
Till valberedning föreslås, Sabina Rasiwala Hägglund
ordförande (omval), Dennis Hedström vice ordförande
(omval), Anna Rindefjell (nyval), Tommy Eliasson Winter
(nyval), Håkan Wirtén (nyval).

§ 24 Val av Valberedning (3 år)

Riksstämman beslutar utse Sabina Rasiwala Hägglund
ordförande, Dennis Hedström vice ordförande, Anna
Rindefjell, ledamot, Tommy Eliasson Winter, ledamot, Håkan
Wirtén, ledamot, till valberedning på 3 år.
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Innan Riksstämman avslutades förrättades medaljutdelning.
Till mottagare av Friluftsfrämjandets högsta utmärkelse
Järnmedaljen utsågs Jan Insulander.
Ordföranden för Riksstämman, Maria Wallin Wållberg tackar
stämman för gott samarbete och avslutar stämman.

§ 25 Stämmans avslutande

Vid protokollet:

Göran Andersson
Sekreterare
Justeras:

Maria Wallin Wållberg
Ordförande

Kristina Måsbäck
Justerare

Anders Sandström
Justerare
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