
Kinnekulle

Protokoll ftirt vid årsmöte för Kinnekulle lokalavdelning av Friluftsfrämjandet.

Tid: 2015-03-04 kl. 19.00
Plats: Kulleberg
Närvarande: Enligt bilaga nr 1

Mötets öppnande och fastställande av röstlängd.
Ordförande Ulrika Persson hälsar alla välkomna och ftjrklarar mötet öppnat.

En närvarolista skrivs under av samtliga 31 st deltagare.

Årsmötet beslutar att fastställa röstlängd i enlighet med på niirvarolistan antecknade

28 st medlemmar.

Val av ordfiirande för mötet.

Årsmötet beslutar attväljaleif Andersson till ordförande for årsmötet.

Val av sekreterare för mötet
Årsmötet beslutar attväIja Solveig Blom till sekreterare ftjr arsmötet.

Mötets behöriea utlvsnine.
Alla medlemmar har fätt kallelse till stämman genom brev samt genom hemsidan.

Årsmötet svarar ja på frågan om mötet därmed anses vara behörigt utlyst.

Val av 2 iusterarare tillika rösträknare.
Årsmötet beslutar attväljalnger Lindstrand och Barbro Callerud till justerare att jiimte

ordftirande justera protokollet samt tillika rösträknare.

Protokolljustering sker hos Solveig, Valhallagatan 10 i Götene, måndag 9 mars kl. 15.00.

Fastställande av dasordning.
Dagordning har delats ut skriftligt och inga tillägg under övriga frågor finns.
Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.

Behandling av stvrelsens rapporter.
Ordftiranden läser upp verksamhetsberättelsen ftir är 2014. Kassören redogör för resultat-

och balansriikning ftir år 2014.

Årsmötet beslutar att godk?irura styrelsens rapporter.

Revisorernas berättelse.
Monica Bölin läser upp revisorernas berättelse för år 2014.

Årsmötet beslutar att godkänna rapporten.

Fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för forvaltning en fu 2014
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$ 10 Antagande av nva stadgar.
De revideringar som skett i Friluftsfrämjandets stadgar 2014 läses upp.

Årsmötet beslutar därefter enhälligt att godkiinna Friluftsfrämjandet stadgar 2014.

$ 11 Förslag från styrelsen sam inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit och styrelsen har heller inga förslag.

$ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budset 2015

Ordforanden går igenom verksamhetsplanen och kassören redogör ftir budgeten.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen samt budgeten.

$ 13 Fastställande av arvoden.

Ordft)randen erinrar om att styrelsens arvode har varit 1000 kr/uppdrag fördelat på arvode

500 kr samt telefon- och bilersättning 500 k.
Årsmötet beslutar om oförändrade arvoden.

$ 14 Val av ordftrande 20L5.

Årsmötet beslutar attväljaUlrika Persson som ordförande fcir är 2015.

$ 15 Fastställande av antal ledamöter.

F n består styrelsen av ätta ordinarie ledamöter utöver ordftiranden.

Årsmötet beslutar om oforändrat antal ledamöter.

$ 16 Val av ledamöter fiir 201,5-20L6.

I tur att avgå ur styrelsen är Monika Karlsson, som avböjt omval, Robert Olsson, Klas Nordberg
och Bengt-Olof Svärd.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag attvälja:
Robert Olsson, Klas Nordberg, Bengt-Olof Svärd, Frida Laage till ledamöter for tiden 2015-2016.

S 17 Val av valberednins.
Valberedningen har bestått av Anita Forsberg, sammankallande, vald för perioden 2012-2014

samt Margareta Andersson vald for perioden 2014-2016

Årsmötet beslutar attväljaAnita Forsberg ftir perioden20I5-2017 med Margareta Anderson,

som sammankallande under är 2015.

$ 18 Val av revisorer.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag attväljaEje Andersson och Monika
Bölin till ordinarie revisorer lor år 2015 med Monika Svensson-Dalborg som suppleant.

$ 19 Val av nattvandringskommitt6.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag attväljaleif Andersson, Henry
Larsson, Ove Gustavsson och Göran Blom till kommittdn med ansvar ftir Nattvandringen

under fr 2016.

Valberedningen föreslår att från är 2016 ska två ledamöter väljas på två år samt två ledamöter

på ett ar.

Årsmötet beslutar att bifalla förslaget.
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$20 Information.

$21

Ulrika informerar om regionstämman den2l mars i Ljungskile och att anmälningstiden redan

gått ut. Det är anledning till att ombuden som brukligt är inte kan väljas av årsmötet.

Styrelsen har därftir utsett Ulrika Persson och Lena Ohlsson till ombud samt att även Birgit
Larsson deltar.

Medlemsinformation.
Ulrika informerar om

att Nattvandringen kommer att äga rum fredagen den 15 maj 201 5 och uppmanar samtidigt
medlemmarna att hjälpa till vid affangemanget samt

att Påsk tipspromenaden, som utgår från Kulleberg, kommer att äga rum den 6 april 2015.

Ingemar informerar om pågående verandabygge. Priser har tagits in på virke och så snart vädret

tillåter ska altangolvet läggas.

Klas visar och informerar om vår hemsida och uppmanar medlemmarna att besöka sidan.

En fråga angående att sätta in dusch i klubbstugan besvaras av ordforanden. Styrelsen har tidigare
utrett frågan och tagit beslut om att inte göra detta. Anledningen är att det bedömdes vara en ftir
stor investering i forhållande till den verksamhet vi bedriver och att stugan i ftirsta hand är avsedd

ftir vår klubbverksamhet.

Mötet avslutas.
Ordföranden forklarar mötet avslutat.

s22

Ordft)rande Ulrika Persson begiir ordet och delar ut Friluftsfrämjandets ftirtj?insttecken ut till Robert

Olsson, Veronica Andersson samt Henry Larsson.

Efter ftirtäring visas ett bildspel om salamandrar kring Österplana hed och vall av Kent Boström från
Naturskyddsföreningen i Lidköping.
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