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FRILUFTSFRÄMJANDETHaninge lokalavdelning

Protokoll från årsmöte i Haninge lokalavdelning av Friluftsfrämjandet
rör verksamhetsåret 2010

Mötesdatum: 2011-03-17
Plats: Vendelsö Bygdegård
Röstlängd: 33 medlemmar närvarande

§1. Årsmötet öppnades av Görel Byh, lokalavdelningens styrelseordförande, som hälsade
deltagarna varmt välkomna.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till ordförande för årsmötet valdes Börje Jungeteg.

§4 Till sekreterare för årsmötet valdes Curt Selestam.

§5 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Rune Andersson och Sören Jarbrand.

§6 Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

§7 Verksamhetsberättelsen för 2010 genomgicks av mötesordförande med möjlighet för frågor.
Ett önskemål inför nästa års verksamhetsberättelse är att ange såväl för- som efternamn på de
som varit engagerade. Detta för att alla, också över tid, ska veta vem som avses.
Ett litet tryckfel hittades på sidan 1 där e-postadressen ska vara
haninge@friluftsframjandet.se.
Deltagarstatisktik kan vara intressant varför denna kommer att presenteras separat vid nästa
årsmöte samt möjligen också återkommande i vår tidning.
Verksamhetsberättelsen ansågs därmed genomgången och väl spegla årets aktiviteter.

§8 Förvaltningsberättelsen med såväl resultat-, som balansrapport presenterades av kassören Leif
Lindström. Årets resultat blev negativt 3.767kr. Detta beroende dels på uteblivna intäkter från
kanotverksamheten, inställd utlandsresa inom vuxenverksamheten samt högre
konferenskostnader i samband med verksamhetsplaneringen. I övrigt följdes budget.
Våra inventarier har utökas med s.k. beachflaggor som ska nyttjas vid olika aktiviteter för att
kunna synas samt dessvärre också minskat då vår murika (wokpanna) spårlöst försvunnit. Trist!
Förvaltningsberättelsen ansågs därmed genomgången.

§9 Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten för 2010.

§10 Revisionsberättelsen för 2010 föredrogs av revisor Torbjörn Jansson.

§11 Årsmötet bevilj ade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§12 Inga ärenden eller motioner har inkommit för behandling.
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§13 Förslaget på verksamhetsplanen för 2011 som utarbetats vid höstens planeringskonferens och
som presenterats på hemsidan och tidning fastlades av årsmötet.

§14 Budget för verksamhetsåret 2011 presenterades av kassören Leif Lindström. Årets resultat
beräknas bli ett överskott på 500 kr.
Det pågående projektet med ett nytt kanotförråd vid Gårdens bad beräknas kosta ca 50.000kr
och bestå av två begagnade 20 fots containers inklädda i träpanel samt mellanliggande tak.
Denna kostnad finns inte med i årets budget utan kommer att beslutas av styrelsen under året
och då tas som investeringskostnad.
Årsmötet godkände budgeten för år 2011 samt att styrelsen :fargöra nödvändiga investeringar Ii
ca 50.000 kr för det nya kanotförrådet.

§15 Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter samt att antalet
suppleanter utökas till tre. Ordförande och suppleanter väljs på ett år och ordinarie ledamöter på
två år.

§16 Till ordförande för lokalavdelningen på ett år valdes Göre! Byh (omval).

§17 Till ordinarie ledamöter på två år valdes Maritha Ström (omval), Christine Söderberg (nyval)
samt Tom Larsson (nyval).
(Leif Lindström, Carina Andersson och Rune Andersson kvarstår ytterligare ett år).

§18 Till suppleanter på ett år valdes Anders Woldberg (omval), Göte Lindholm (nyval) samt
Gun Asp (nyval).

§19 Till ordinarie revisorer på ett år valdes Torbjörn Jansson och Rita Selestam. Till
revisorsuppleanter på ett år valdes Börje Jungeteg och Nils Rothman (samtliga omval).

§20 Val av tre ombud jämte ersättare till Distriktsstämman samt två ombud med ersättare till
Regionstämman överlämnades av årsmötet till styrelsen att besluta.
Björn Hallberg anmälde sitt intresse att deltaga och kommer att delges aktuella datum.

§2l Till medlemsombud på ett år valdes Matts Wallin (omval).

§22 Till miljöombud på ett år valdes Klas-Göran Klasson (omval).

§23 Till medlemmar i redaktionen för Friluftsnytt och vår hemsida valdes på ett år Inger Klasson,
Tom Larsson och Torbjörn Jansson (samtliga omval). Som ansvarig utgivare kvarstår
ordförande Görel Byh som därmed ingår i Redaktionen.

§24 Till I Ur och Skur-representant på ett år valdes Kerstin Andersson (omval).
Kerstin lät genom Börje meddela att hon kände sig hedrad av det fortsatta förtroendet och
beklagade att hon var förhindrad att deltaga i årsmötet.

§25 Till materielförvaltare på ett år valdes Börje Jungeteg (omval).

§26 Till nyckelansvarig på ett år valdes Eva Wallin (omval).

§27 Till valberedning inför årsmötet 2012 valdes Börje Jungeteg (sammankallande), Kerstin Björck,
Maud Lindström och Curt Selestam (samtliga omval).

§28 Övriga frågor
Ordförande Görel Byh lät meddela att inga val av grenledare kommer att ske av årsmötet utan
utses och beslutas av styrelsen, allt enligt våra stadgar. Genom detta förfarande hoppas man att
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dels få ett närmare samarbete mellan styrelsen och de aktiva ledarna men också få möjligheten
att begränsa antalet grenledare.

Höstens aktivitet "Håll Sverige i rörelse" i Tyresta By kolliderar med den planerade
kanotaktiviteten den 11 september varför ett omtag i ansvaret för aktiviteten måste ske. Innan
beslut att deltaga, önskar Görel Byh förslag på aktivteter (grupper) som kan fungera som
dragplåster över vad vi kan erbjuda för såväl barn, ungdomar som vuxna. Björn Hasselgren
informerade att Tyresta samtidigt firar jubileum och där aktiviteter planerats vid Bylsjön.

Ordförande informerade att det kommer bli aktiviteter för funktionsnedsatta barn, ungdomar och
vuxna vid Torvalla den 20-21/5. Friluftsfrämjandet kommer inte finnas representerat.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen har gett ut ett program för stavgång, vandring, fjäll och
resor för 2011. Det riktigt trevliga är att vår Christine Söderberg och Göte Lindholm har bidragit
med storartade fotografier från flera av våra aktiviteter. Trevligt initiativ.

§29 Mötesordförande förklarade därmed den officiella delen av mötet som avslutat.

§30 Görel Byh avtackade därefter årsmötets ordförande samt sekreterare med var sin blombukett.
Varsin blombukett fick också Birgitta Andersson och Maritha Ström för allt jobb med att baka
allsköns och välsmakande bakverk till kaffet. De avgående ledamöterna, Arja Wallin och
Gustav Bergholtz, kunde dessvärre inte deltaga vid årsmötet men kommer att avtackas vid annat
tillfålle.

§31 Som avslutning visade samt berättade fotografen och författaren Hilding Eklund om "Handen,
då och nu", ett föredrag som var oerhört intressant och som visar på den otroliga förändring vårt
samhälle genomgått under relativt få antal år.
Med detta tackade Görel Byh föredragande Hilding Eklund och övriga årsmötesdeltagare för
visat intresse och engagemang.

Saltsjöbaden 2011-03-18

~ Börje Jung eg, mötesordför deCurt Selestam, sekreterare

Justeras av:

c-~~(.. /' (//
~ - /?-c-~

Sören Jarb dRune Andersson
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