
Friluftsfrämjandets Falu lokalavdelnings årsmöte  

den 12 mars kl. 19.00 2014 

 

Plats: Studiefrämjandet och region Mitts lokal, Magasinsgatan 27,791 79 Falun. 

 

Protokoll 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Evis Engman öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 

2. Val av ordförande för mötet 
Som ordförande valdes Lena Matsson 
 

3. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare valdes Niclas Sjöblom 
 

4. Upprop och godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och närvarande medlemmar var: 
Lena Matsson, Evis Engman, Siv Persson Härtull , Niclas 
Sjöblom,Tomas Klingberg, Lennart Pettersson, David Cluer, Helena 
Lundin, Sten Forsaeus 
 

5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 
Till justerare valdes Helena Lundin och Siv Persson Härtull 
 

6. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallade 
Mötet ansåg att årsmötet var kallat stadgeenligt.  
 

7. Val av rösträknare 
Till rösträknare valdes Helena Lundin och Siv Persson Härtull 
 

8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt 
verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Verksamhetenberättelsen gick igenom och lades till handlingarna.  
Resultat och balansräkningen gick även den igenom och det 
konstaderades att föreningen har en god ekonomi.  
 
 



9. Revisorernas berättelse för samma tid 

Revisorerna Lennart Petterson och David Cluer läste upp berättelsen 
och konstaterade att någon anledning till anmärkning ej fanns, varför de 
godkände revisionen. De påpekade att styrelsen bör vinnlägga sig om att 
höja kvaliteten på redovisningsmaterialet och ett revisions PM 
överlämnades. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

11. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet 
Inga ärenden fanns att behandla 
 

12. Behandling av inkomna ärenden/motioner 
Inga motioner/ärenden fanns att behandla 
 

13. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande 
verksamhets räkenskapsår 
Styrelsen presenterade en verksamhetsplan. Årsmötet godkände Utveckla 
den ekonomiska redovisningen för att kunna se vad varje 
verksamhetsgren genererar/kostar. Även planera för ledarvård mm och 
investeringar. 
 

14. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse. 
Valberedningen har inget förslag till ordförande. Ordförandeposten 
lämnas vakant.  
 

15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga 
suppleanter. 
 

16. Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval  
Till ordinarie ledamöter valdes:  
omval av Evis Engman till 2016 
nyval av Martina Holm till 2016  
Niclas Sjöblom har ett år kvar av sin mandatperiod, dvs till 2015 
Ulrika Adolfsson har ett år kvar av sin mandatperiod, dvs till 2015 
Sten Forsaeus har ett år kvar av sin mandatperiod, dvs till 2015 
 

 

 



17. Val av valberedning 
Omval av Helena Lundin, Tomas Klingberg(sammankallande). Årsmötet 
gav i uppgift till styrelsen att tillfråga de avgående ledamöterna Ulrika 
Bylander och Svante Törnqvist om de kan ställa upp i valberedningen. 
 

18. Val av revisorer samt personliga revisorssuppleanter 
Lennart Pettersson och David Cluer omvaldes på ett år och inga 
suppleanter utsågs. 
 

19. Val av 4 ombud till Regionstämman 5/4 i Rättvik 
Överlämnades till styrelsen att utse ombud.   
 

20. Övriga frågor 
Evis informerade kring den omorganisation Region Mitt genomför som 
bland annat innebär att regionkontoret i Falun kommer att läggas ned 
och arbetsuppgifterna flyttas över till region Östs kontor i Jönköping. 
 

Mötesordförande tackade för förtroendet att få leda mötet och avslutade det samma. 

 

Sekreterare           Ordförande  

______________________          ____________________________  

Niclas Sjöblom                             Lena Mattson  

Justerare            Justerare  

______________________          ______________________________  

Helena Lundin                              Siv Persson Härtull 
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