STOCKHOLMS VANDRAREFÖRENING

Protokoll fört vid Stockholms Vandrareförenings (VF:s) 105:e årsmöte den 1 mars 2018 i
Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8.
Närvarande: 85 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

Torsten Wallin och Kerstin Fruchter 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 38 434 kronor. Föreningens tillgångar uppgår
till 416 462 kronor. Bilaga 3.
Hans Wiklund framförde yrkanden om bl.a. utförligare redovisning av vissa
kostnader. Årsmötet beslutade överlämna till styrelsen att behandla frågorna.
Bilaga 4.

§8

Irma Holmberg föredrog revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att tillstyrka resultat- och balansräkning 2017 och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret. Bilaga 5.

§9

Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. Bilaga 3.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10

Fråga om arvoden:
Monica Modigh redovisade förslaget som visades på skärm och som funnits
tillgängligt på föreningens hemsida. På årsmötet 2017 uppdrogs åt styrelsen att
utreda frågan om arvoden tillsammans med valberedningen och att till nästa
årsmöte inkomma med förslag. Bilaga 6.

Hans Wiklund yrkade bifall till förslaget.
Ordföranden föreslog
- att styrelsen får i uppdrag att testa förslaget under 2018 och att redovisa
utfallet till nästa årsmöte.
Årsmötet beslutade i enlighet med ordförandens förslag.
§ 11

Ständiga medlemmars fond:
Monica Modigh redovisade ärendet på skärm. På årsmötet 2017 uppdrogs åt
styrelsen att utreda frågan om utnyttjande av medel i Ständiga medlemmars
fond och att återkomma till nästa årsmöte. För att få utnyttja fondmedel krävs
en stadgeändring något som enligt styrelsens uppfattning eventuellt kan bli
aktuellt vid en framtida översyn av stadgarna.
Årsmötet godkände redovisningen.

§ 12

Årskalendern:
Frågan gällde om årskalendern fortsättningsvis ska ges ut i nuvarande form
eller bantas.
Gunilla Edberg föreslog att enbart en förteckning över vandringsledarna ges ut.
Monica Modigh föreslog att årskalendern ges ut vartannat år.
Proposition och votering:
Gunilla Edbergs yrkande: Enbart förteckning över vandringsledarna.
16 personer röstade för yrkandet.
Monica Modighs yrkande: Årskalendern ges ut vartannat år.
Ett 20-tal personer röstade för yrkandet.
Årsmötet beslutade sålunda att årskalendern ges ut vartannat år.

§ 13

Ett förslag till budget för år 2018 föredrogs av Lars Owe Andersson. Bilaga 3.

§ 14

På förslag från styrelsen fastställde årsmötet en oförändrad årsavgift för år
2019, dvs. 150 kronor.

§ 15a

Till ordförande för ett år omvaldes Monica Modigh.

§ 15b

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Eva Tetzell, Karin Sewik och
Marianne Möller.

§ 15c

Till ersättare på ett år omvaldes Kenneth Abbt samt nyvaldes Erik Holmstedt.

§ 16

Till revisorer för ett år omvaldes Hans Hägg och Irma Holmberg.
Till revisorsersättare för ett år omvaldes Helene Oslob och Torsten Wallin.
Valberedningens samtliga förslag till funktionärer redovisas i Bilaga 7.

§ 17

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

§ 18

Motioner:
 En motion har inkommit från valberedningen med förslag om stadgeändring i § 10. För att underlätta rekryteringsarbetet till olika poster

föreslår valberedningen att ordinarie revisorer och en-två ersättare för
dessa väljs på årsmötet. Barbro Loogna redogjorde för förslaget.
Av styrelsens yttrande framgår att man i nuläget inte ser någon anledning
att föreslå en ändring av stadgarna. Styrelsen föreslår därför att motionen
avslås. Bilaga 8.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens yttrande.
§ 19

Övriga ärenden:
Monica Modigh avtackade Karin Wahlqvist för hennes arbete i styrelsen under
många år.

§ 20

Mötesordföranden Mats Gullberg avslutade årsmötesförhandlingarna.
Vid protokollet:
Karin Sewik
Mötessekreterare

Mats Gullberg
Mötesordförande

Justeras:
Torsten Wallin

Kerstin Fruchter

