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 ENSKEDE 

Protokoll fört vid årsmöte 2015 i Enskede lokalavdelning av 
Friluftsfrämjandet 
Tid: Tisdag 10 mars 2015 kl 19.00                Plats: Bagarmossens folketshus 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Agnetha Thalin hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 17 röstberättigade medlemmar. 

3. Val av ordförande för årsmötet 

Till ordförande för mötet valdes Curt Jansson. 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

Till sekreterare för mötet valdes Eva Forssblad. 

5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat 

Mötet förklarades i stadgeenlig ordning utlyst. 

6. Val av två justerare att jämte ordförande att justera protokollet 

Till justerare för protokollet valdes Tuula Torro och Mikael Eriksson. 

7. Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes Tuula Torro och Mikael Eriksson. 

8. Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

9. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och 

förvaltnings- berättelse för det gångna verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelösen gicks igenom och godkändes. Resultat- och balansräkning fastställdes 

och godkändes. 

10. Revisionsberättelse för samma tid 

Susanne läste upp revisionsberättelsen och den godkändes. 
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11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen 2014. 

12. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 

Inga ärenden från styrelsen finns. 

13. Behandling av inkomna ärenden/motioner 

Inga ärenden eller motioner att behandla på årsmötet. 

14. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar 

Årsmötet antog Friluftsfrämjandets stadgar. 

15. Fastställande av arvoden till styrelsen 

Beslutades att arvode inte utgår till styrelsen. 

16. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande 

verksamhets räkenskapsår 

Agnetha gick igenom Verksamhetsplanen för 2015 och den fastställde av årsmötet. 

Mats presenterade budgetförslaget för 2015. Mötet beslutade att höja summan för ledarutbildning 

från 25 000 kr till 40 000 kronor. Budgeten fastställdes med ovanstående ändring. 

17. Val av ordförande för lokalavdelningen, tillika för dess styrelse 

Till ordförande på ett år valdes Agnetha Thalin. 

18. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

Antalet styrelseledamöter bestämdes till en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två 

suppleanter. 

19. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval 

Till styrelseledamöter på två år valdes Rhode Lindström, Lars Hallgren och Eva Forssblad. 

Till styrelseledamot på ett år valdes Ulf Jonsell. 
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Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Susanne Lüders och Anu Henriksson. 

20. Val av valberedning 

Till valberedare omvaldes Ulf Avér, Curt Jansson och Helen Ahlsson. Till sammankallande i 

valberedningen utsågs Ulf Avér. 

21. Val av revisor(er) jämte ersättare enligt § 9.8 

Till revisor på ett år valdes Joakim Hertzberg. 

Till 1:e suppleant valdes Mikael Eriksson och till 2:e suppleant Ewa Cederstam. 

22. Val av ombud till regionstämma 

Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att utse ombud till regionstämman. 

23. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

24. Årsmötet avslutas 

Förtjänstmärken delades ut. 

Årsmötet avslutades. 

Programpunkt 

Sören Kjellqvist, eko-äventyrare berättade om sin paddling utmed hela Norges kust sommaren 

2013. 

Vid protokollet 

Eva Forssblad 

Justerat 

Curt Jansson, mötesordförande Tuula Torro  Mikael Eriksson

  


