
Kinnekulle

Protokoll fitrt vid årsmöte ftir Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet.

Tid:
Plats:
Närvarande:

2017-03-08 kl. 18.30
Kulleberg
Enligt bilag a nr 1
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Mötets öppnande

Ordftirande Ulrika Persson håilsar alla v?ilkomna och fiirklarar mötet öppnat.

F'astställande av röstläned
En nåirvarolista skrivs under av samtliga 22 st deltagare.

Årsmötet beslutar att faststäla röstlåingd i enlighet med på nåirvarolistan antecknade

21 st medlemmar.

Val av ordfiirande fiir mötet.

Årsmötet beslutar attvällaRobert Olsson till ordftirande ftir årsmötet.

Val av sekreterare fiir mötet
Årsmötet beslutar att välja Solveig Blom till sekreterare fiir årsmötet.

Fråga om mötet är i stadseenlie ordnine kallat.
Alla medlemmar har fätt kallelse till årsmötet genom email eller brev.

Ärsmötet svarar ja på frågan om mötet dåirmed anses vara i stadgeenlig ordning kallat.

Val av 2 iusterarare tillika rösträknare.
Årsmötet beslutar attvällaAnita Forsberg och Margareta Andersson till justerare att jåimte

ordftirande justera protokolät samt tillika röstråiknare.

Protokolljustering sker hos Solveig Blom, Valhallagatan 10 i Götene, måndag 13 mars kl. 14.30.

Godkännande av dagordning.
Dagordning har delats ut skriftligf och inga tillägg under öwiga frågor finns.
Årsmötet beslutar att godkiinna dagordningen.

Behandlins av stvrelsens rapporter.
a) Verksamhetsberättelsen:

Ulrika Persson läser upp verksamhetsberättelsen ftir år 2016, som dåirefter med
godkåinnande läggs till handlingarna.

b) Resultat- och balansråikning:

Ulla Jansson redogör ftir resultat-och balansråikning ftir år 2016, som dåirefter med

godkiirurande läggs till handlingarna.
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$ 9 Revisorernas berättelse.
Eje Andersson läser upp revisorernas berättelse ftir äx 2016.
Årsmötet beslutar att godkåinna rapporten.

$ 10 Fråsa om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen år 2016.

$ 11 Antagande av nva stadsar.
Ordfiiranden redogör: ftir ftiriindringen i $ 4.3 i Friluftsfråimjandets stadgar arfiagnaav

Riksståimm an 20 I 6 -0 5 -28.
Årsmötet beslutar dåirefter enhåilligt att godkåinna Friluftsfrämjandet stadgar 2016.

$ 12 X'örslag från stvrelsen samt inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inga ftirslag.

$ 13 Fastställande av arvoden.
Ordforanden erinrar om att styrelsens arvode till ordforande, sekreterare, kassör och stugfogde
har varitl000 kr/uppdrag ftirdelat på arvode 500 kr samt telefon- och bilersättning 500 kr.
Årsmötet beslutar om oftiråindrade arvoden ftir år 2017.

$ l4 Fastställande av verksamhetsplan och budeet 2017

Ulrika Persson går igenom verksamhetsplanen och Ulla Jansson redogör dåirefter ftir budgeten.

Årsmötet beslutar att godkåinna verksamhetsplanen samt budgeten ftir är 2017.

$ 15 Val av ordfiirande 2017.

Årsmötet beslutar attväljaulrika Persson som ordfiirande ftir år 2017.

$ 16 Fastställande av antal ledamöter.
F n bestar styrelsen av ättaordinarie ledamöter utöver ordforanden.

Årsmötet beslutar om ofiiriindrat antal ledamöter.

$ 17 Val av ledamöter
I tur att avgå ur styrelsen åir Robert Olsson, Klas Nordberg, Frida Laage och Frans Andersson.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens ftirslag att viilja:
Robert Olsson, Klas Nordberg, Frida Laage och Frans Andersson till ledamöter på två år.

$ 18 Val av valberednins
Valberedningen har bestått av Margareta Andersson och Anita Forsberg. Båda har avsagt sig

uppdraget ftir nästa period.

Årsmötet beslutar attväIlalena Ohlsson och Lina Molander till valberedning.

$ 19 Val av revisorer.
Enligt stadgarna $ 9.8 krävs bara en revisor med personlig ersättare i vårt fall. Önskemål finns att
fortfarande vara två revisorer. Ärsmötet godkiinner detta.

Årsmötet beslutar diirefter att i enlighet med valberedningens ftirslag attvaljaEje Andersson och
Monika Bölin till ordinarie revisorer ftir år 2017 med Leif Andersson som ersättare.
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$ 20 Nv orsanisation Nattvandrins.
Ulrika Persson redogör ftir den nya organisationen for Nattvandringen, som tagits fram under ett

medlemsmöte under hösten 2016.

$ 21 Val av ombud till Resionstämman.
Årsmötet beslutar att överliimna till styrelsen att utse ombud till Regionstiimman

söndagen den I april 2017 iKarlstad.

522 Övrisa fråeor
Inget att behandla.

$23 Medlemsinformation.
' Ulrika Persson informerar om

att en vandringsresa till Tiveden kommer attägarum den 2ll5.Efter vandringen kommer alla
medlemmar att bjudas på mat på Tivedstorp. Anmåilan senast 5/5.

att en resa till Nordens Ark kommer att anordnas den 29|4.Förenrngen bjuder alla medlemmar

på entrdavgiften. Anmielan senast 24 I 4

Mötet avslutas.
Ordftiranden ftirklarar mötet avslutat.

Anita Forsberg och Margareta Andersson avtackas med varsin bukett tulpaner ftir sitt goda arbete i
valberedningen under många år.

Även Robert Olsson tillägnas en bukett tulpaner fiir ett bra genomftirande av ordftrandeskapet\for
årsmötet.

Dåirefter bjuder ft)reningen på kaffe med smörgåstarta och hembakt toscakaka.

Kvåillens gäst, Peter Wibjörk, ordf. i Karlsborgs LA, visar dåirefter fantastiska naturbilder. Han
avtiackas med en bukett tulpaner ftir en mycket uppskattad bildvisning.

s24

tu
Robert Olsson

Ordforande
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Margareta Andersson

Justerare



Närvarolista

Arsmöte med Friluftsfrämjandet Kinnekul le 2017-03-08

Namn Medlem Gäst
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Närvarolista

Arsmöte med F ri I uftsfrä mj andet Ki n neku I le 20 17-03-08

Namn
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