STOCKHOLMS VANDRAREFÖRENING

Protokoll fört vid Stockholms Vandrareförenings (VF:s) 104:e årsmöte den 2 mars 2017 i
Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8.

Närvarande: 80 medlemmar enligt förteckning. Bilaga 1.
§1

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Monica Modigh.

§ 2a
§ 2b

Mats Gullberg valdes till ordförande för mötet.
Karin Sewik valdes till sekreterare för mötet.

§3

Medlemmarna ansåg att årsmötet hade utlysts i behörig ordning.

§4

Dagordningen fastställdes.

§5

Lillemor Carlsson och Bernt Haglund utsågs att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare.

§6

Verksamhetsberättelsen, som visades på skärm och som funnits tillgänglig på
föreningens hemsida, föredrogs av ordföranden som läste upp rubrikerna.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
Bilaga 2.

§7

Styrelsens ekonomiska redovisning, som visades på skärm och som funnits
tillgänglig på föreningens hemsida, föredrogs av Lars Owe Andersson.
Resultatet visar ett överskott på 22 564 kronor. Föreningens tillgångar uppgår
till närmare 400 000 kronor. Bilaga 3.
Frågor från medlemmar om bl.a. periodisering av medlemsavgifter och Ständiga
medlemmars fond besvarades av Lars Owe.

§8

Hans Hägg föredrog revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Bilaga 4.

§9

Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna Bilaga 3.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Frågan om periodisering överlämnades till styrelsen att överväga till nästa
årsredovisning.

§ 10

Fråga om arvoden till styrelsen och vissa övriga funktionärer behandlades.
Hans Wiklund och Tom Arvidsson yrkade
- att årsmötet beslutar att medlemmar i Stockholms Vandrareförening inte ska
erhålla arvode från föreningen,
- att detta gäller med omedelbar verkan.

Ordföranden föreslog
- att styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte utreda frågan
tillsammans med valberedningen och att medlemmarna informeras på
hemsidan.
Anna Holmer föreslog att frågan tas upp på ett extra föreningsmöte.
Enligt stadgarna skulle erfordras fler röster för förslaget än vad som var möjligt
att uppnå på årsmötet.
Hilbert Berthling föreslog
- att ärendet tas upp nu
- att storleken på arvodena och personkrets utreds under året
- att nu gällande principer tillämpas under 2017.
Proposition och votering:
Hans Wiklunds och Tom Arvidssons yrkande:
Nej till arvoden.
8 personer röstade för yrkandet.
Ordförandens förslag:
- att fortsätta 2017 som föregående år
- att uppdra åt styrelsen att utreda frågan tillsammans med valberedningen och
att informera medlemmarna på hemsidan
- att till nästa årsmöte inkomma med förslag.
Ordförandens förslag antogs med överväldigande majoritet.
§ 11

Ett förslag till budget för år 2017 föredrogs av Lars Owe Andersson. Bilaga 3.

§ 12

På förslag från styrelsen fastställde årsmötet en oförändrad årsavgift för år 2018,
dvs. 150 kronor.

§ 13a

Till ordförande för ett år omvaldes Monica Modigh.

§ 13b

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Lars Owe Andersson, Gunilla
Edberg och Lennart Navell.

§ 13c

Till ersättare på ett år omvaldes Karin Wahlqvist samt nyvaldes Kenneth Abbt.

§ 14

Till revisorer för ett år omvaldes Hans Hägg och nyvaldes Irma Holmberg.
Till revisorsersättare för ett år nyvaldes Helene Oslob och Torsten Wallin.
Valberedningens samtliga förslag till funktionärer redovisas i Bilaga 5.

§ 15

Till valberedning omvaldes Anna Holmer och Barbro Loogna (sammankallande) samt nyvaldes Pirkko Johansson.

§ 16

Motioner:
 En motion har inkommit från Bernt Haglund med förslag till
stadgeändringar i § 6.
Motionären yrkar att § 6 kompletteras med punkten ”Fastställande av
arvoden till styrelsen”. Styrelsen har tillstyrkt förslaget.
Med hänvisning till årsmötets beslut under § 10 angående arvoden föreslås
att punkten ges följande nya lydelse: ”Fastställande av arvoden”.
Årsmötet beslutade anta den föreslagna nya lydelsen.
Motionären påpekar att det i § 6 föreskrivs att årsmötet ska hållas i februari.
Kan detta inte hållas bör stadgarna ändras. Bilaga 6. Styrelsens förslag är att





årsmötet ska hållas under första kvartalet och att stadgarna därför ändras.
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag.
En motion har inkommit från Peter Frykstedt om att 2018 uppmärksamma
att det är 105 års jubileum för Vandrareföreningen. Bilaga 7. Peter Frykstedt redogjorde för sitt förslag. Styrelsen har i sitt yttrande föreslagit att
motionen avslås.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
En motion har inkommit från Peter Frykstedt angående Årskalendern. Han
motionerar om att årsmötet ska rösta om 2018 års kalender ska produceras
och ges ut i pappersform eller ej. Bilaga 8. Peter Frykstedt redogjorde för sitt
förslag. I styrelsens yttrande framgår att det i nuläget inte finns några planer
på ytterligare förändringar i Årskalendern för 2018. Styrelsen anser därmed
motionen besvarad.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens yttrande.

§ 17

Övriga ärenden:
 Fråga från medlem om inte medel i Ständiga medlemmars fond kan
användas. Uppdrogs åt styrelsen att utreda frågan och återkomma till nästa
årsmöte.

§ 18

Mötesordföranden Mats Gullberg avslutade årsmötesförhandlingarna

§ 19

Monica Modigh avtackade Mats Gullberg för hans mångåriga insats som revisor
för föreningen.
Vid protokollet:

Karin Sewik
Mötessekreterare

Mats Gullberg
Mötesordförande

Justeras:

Lillemor Carlsson

Bernt Haglund

