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Protokoll 
Årsmöte 2013  

 
Datum: 21 mars 

Plats: Botkyrka- Tumbascenen 

DAGORDNING    
    

1.  1. Kallelse till årsmötet inklusive verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag 

till stadgeändring har utsänts till samtliga medlemmar i stadgeenlig tid och 

information ligger på hemsidan. Årsmötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst. 

 

2.  2. Årsmötet fastställer dagordningen 

 

3.  3. Val av funktionärer för årsmötet 

Leif Karlsson väljs som mötesordförande, Berit Svedberg väljs som 

sekreterare och Erik Heribertsson och Marina Högland väljs som 

justeringsmän tillika rösträknare 

 

4.  4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 är utsänd. 

Berättelsen gås igenom. Lina Karlberg har fallit bort som en av undertecknarna 

av texten men läggs till i originalet för verksamhetsberättelsen. Kassör Staffan 

Jonsson redovisar bokslutet för kursbudgeten och övriga kostnader och intäkter 

och konstaterar att 2012 års överskott gör det möjligt att minska intäktskravet 

för kursutbudet 2013. Samordnarna för nätverken kompletterar muntligt 

redovisningen, dvs Björn Alkeby, Eva Jansson, Bibbi Olsson, Lina Browall,  

Lina Karlberg, Olof Öhman (Ann-Britt Öhrstig har lämnat återbud) samt 

Torbjörn Neiman för kultur- och fritidschefernas nätverk. 

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna 

 

5.  1. Revisorernas berättelse är utsänd. Årsmötet har tagit del av revisionsberättelsen. 

Revisorerna föreslår arr styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet 

 

6.  2. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen 
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7.  3. Toralf Nilsson föredrar  valberedningens förslag 

 

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att som ordförande välja 

om Torbjörn Neiman, Järfälla på en tid av ett (1) år. 

 

1.  2. Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Staffan Jonsson, 

Södertälje väljs om  som styrelseledamot för en tid av två (2)år och Pernilla 

Järveroth, Vallentuna väljs som ny ledamot för en tid av två (2) år. 

 

3.  4. Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Christer Dahl, 

Nynäshamn och Bo Larsson, Upplands Bro väljs som nya revisorer för en tid av ett 

(1) år.   

 

5.  6.  Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag attAnders Mebius, 

Sigtuna väljs som ny revisorssuppleant för en tid av ett (1)  år 

 

8.  4. Erik Heribertson  och Rolf Johansson väljs som ledamöter i valberedningen för en 

tid av ett år. Erik Heribertsson utses till valberedningens ordförande. 

           

9.  5. Inkomna motioner – finns inga 

 

10.  6.  Årsmötet fastställer oförändrad medlemsavgift, dvs. 400 kr för aktiv medlem och 

100 kr för seniorer 

 

11.  7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013-2014 samt budget för år 2013 är 

utsänd. Torbjörn Neiman kommenterar förslaget. Årsmötet beslutar att godkänna 

verksamhetsplanen . Staffan Jonsson kommenterar förslag till budget.  Årsmötet 

godkänner budgeten. 

 

12.  8. Årsmötet beslutar om en mindre revidering av föreningens stadgar, vilket är 

utsänt. Ordet undergrupper byts mot nätverk i §3 och Gotlands kommun byts mot 

Region Gotland.  

 

13.  9. Aktuell information. Torbjörn Neiman informerar om kommande chefsträff  i 

Vallentuna och om höstens träff på Tele2-arena. Lars Wahlström som är 

samordnare för seniorerna kommer att kalla till träff i höst.  

 

14.  10.  Mötesordförande avslutar årsmötet. 

 

 

Torbjörn välkomnar nya medlemmar;  Thomas Dennerby i Tyresö, Pernilla Hellman i 

Botkyrka och Anders Mebius i Sigtuna 

 

Torbjörn avtackar Lina Karlberg, Toralf Nilsson och Eva Jansson 
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Eva Jansson håller tacktal till föreningen FSKF. Särskilt tack till de tre ordförande Bredberg, 

Erik och Torbjörn och till andra i styrelsen. Vår förening behövs och  har blivit en stor 

organisation som betyder mkt för utvecklingen av kultur, idrott och fritid inom vår region. Vi 

är allt mer generösa med varandras tillgångar. Stor uppgift och viktig röst. 

 

Torbjörn tackar för förtroendet att bli omvald. Styrka och balans finns i föreningen nu. Vi ska 

värna det.   

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Berit Svedberg   Erik Heribertsson 

 

 

Leif  Karlsson   Marina Högland 

 

Mötesordförande 

 

    

 
     


