
FRILUFTSFRÄMJANDET   ÅRSMÖTE 2015 
Eksjö lokalavdelning 
 
Protokoll vid årsmöte i Röda stugan 2015-03-08 
 
§ 1  Ordföranden hälsade välkommen 
       Utmärkelser delades ut till: 
       Johan Lindqvist  förtjänstmärke, 
       Anna Lindholm  förtjänstmärket i silver, (närvarade ej på mötet), 
       Gun och Mats Einarsson  förtjänstmärket i guld, 
       Kennet Johansson förtjänstmärket i guld, (närvarade ej på mötet) 
 
  §2  Upprop 
        Närvarande 23 medlemmar. 
 
 §3   Val av mötesordförande. 
        Björn Rudqvist valdes. 
 
§4   Val av mötessekreterare. 
       Margaretha Josefsson valdes. 
 
§5   Fråga om mötet är stadgeenligt kallat. 
       Godkändes. 
 
§6   Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet. 
       Valdes  Patrik Hellström och Louise Karlsson. 
 
 §7   Val av två rösträknare. 
        Valdes justerarna. 
 
§8   Godkännande av dagordning. 
       Dagordningen godkändes. 
  
§9  Rapport om av föregående årsmöte beslutad verksamhets- och budgetplan. 
       Verksamhetsplanen var utdelad och kommenterades av Ann Axelsson. 
       Budgetplanen delades ut och kommenterades av Karin Lundquist. 
 
§10  Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning, samt verksamhets- och 
        förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
        Godkändes och lades till handlingarna med viss komplettering om skridskokurs och                          
        blomvandring i Skröle Hie. 
 
§11  Revisorernas berättelser för 2014. 
        Redovisades av Sven Carlsson. 
 
§12  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
        Mötet beviljade ansvarsfrihet. 
 
§13  Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet. 
        Inget att behandla. 
 
 



§14  Behandling av inkomna motioner. 
        Inga inkomna att behandla. 
 
 
§15  Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 
        Ann Axelsson kommenterade utdelad verksamhetsplan. 
        Börje Johnson kom med ett förslag att vi bör ha en marknadsansvarig 
        och inte glömma bort att tidningen finns. 
        Mötet beslutade godkänna förslagen. 
 
§16  Behandling av styrelsens förslag till budgetplan för 2015. 
         Karin Lundqvist redovisade budgetplanen. 
         Mötet beslutade godkänna förslagen. 
 
§17  Val av ordförande för 2015. 
         Mötet valde  Ann Axelsson. 
 
§18  Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. 
         Mötet beslutade  ordförande, fyra ledamöter, en suppleant. 
 
§19  Val på två år av halva antalet ledamöter. 
        Omval Margaretha Josefsson, Daniel Jobs. 
      
§20  Val på ett år av eventuell suppleant. 
         Mötet valde Christian Björk. 
 
§21   Eventuella fyllnadsval. 
         Inga förelåg. 
 
§22  Val av valberedning. 
        Valdes  Mats Einarsson: sammankallande, Lars Hagberg.  Styrelsen fick i uppdrag att        
         utse ytterligare en person i valberedningen 
 
§23  Val på ett år av två revisorer och personliga suppleanter. 
        Mötet valde Sven Carlson, suppleant Kirsten Wretblad samt 
        Anders Johansson suppleant Mats Mimer 
 
§24  Val av ombud till Regionstämman. 
        Styrelsen fick i uppdrag att besluta detta. 
 
§25  Övriga frågor. Börje Jonsson berättade om en resa till Venabu i höst. 
          
§26  Mötet avslutas. 
         Ann Axelsson tackade  för visat intresse samt avslutade mötet. 
         
         
Patrik Hellström, Agneta Rahm-Johansson avtackades med en blomma som tack för gott arbete. 
Lars Elmsjö var ej närvarande men får ett tack vid ett senare tillfälle. 
 
 
Efter förhandlingarna föreläste Cecilia Hedin om; Välbefinnande utifrån tre M 
Motion, det Mentala och  Mat. 



Bra saker att tänka på för alla. 
 
 
 
 Därefter bjöds det på smörgåstårta, dricka, kaffe, kaka. 
 
 
 
 
            Björn Rudqvist                                         Margaretha Josefsson 
             Ordförande                                                Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras                              
             
  
  Louise Karlsson                                             Patrik Hellström                           


