
STF Dalslands Årsmöte  

Protokoll fört vid årsmötet 2021-08-22 för lokalavdelningen STF Dalsland på 

vandrarhemmet i Brålanda. 

Närvarande: 20 medlemmar deltog vid årsmötet. Separat närvarolista finns. 

§  1.  Mötets öppnande. 

Lokalavdelningens ordförande Göran Forsell hälsade medlemmarna välkomna 

samt förklarade årsmötet öppnat.  

§  2. Mötets behöriga utlysande. 

Vårt årsmöte har annonserats på lokalavdelningens hemsida och 

lokalavdelningens medlemmar har också fått en inbjudan till årsmötet via e-

mejl eller brevledes. Årsmötet ansågs därför stadgeenligt utlyst. 

§  3. Val av mötets ordförande.  

 Som ordförande för mötet utsågs Kenneth Carlsson som tackade för 

 förtroendet. 

§  4. Val av mötets sekreterare.  

 Till sekreterare för mötet valdes Jan Svedberg. 

§  5. Fastställande av dagordning. 

Föredragningslistan godkändes av årsmötet. 

§  6. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Till justerare tillika rösträknare valdes Margareta Eriksson och Tony Karlsson. 

§  7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Lokalavdelningens verksamhetsberättelse för 2020 föredrogs av Jan Svedberg. 

Möjlighet gavs att ställa frågor kring denna. Göran Forsell riktade ett varmt tack 

till alla medarbetare i STF Dalsland och informerade samtidigt kort om 

Facebook och vandringar. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen av 

årsmötet. 

§  8. Styrelsens ekonomiska berättelse. 

 Lokalavdelningens ekonomiska berättelse för 2020 föredrogs av vår kassör 

 Torsten Arvidsson. Kenneth Karlsson ställde en fråga om hur det förhöll sig med 



 ekonomin på central nivå.  Göran Forsell redogjorde för detta och betonade att 

 inga motsättningar råder mellan central och lokal nivå. För mer detaljerad 

 information se balans- och resultatrapport. 

§  9. Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen föredrogs av Per Lindvall. Den ekonomiska redovisningen 

och förvaltningen hade inte gett anledning till anmärkning. Årsmötet fastslog 

berättelsen som därefter lades till handlingarna. 

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid redovisningen 

omfattade. 

§ 11. Fastställande av eventuell medlemsavgift till lokalavdelning. 

 Årsmötet beslutade att ingen avgift ska tas ut för medlemskap i 

 lokalavdelningen. 

§ 12 Föredragning av årets verksamhetsplan. 

Göran Forsell och Jan Svedberg föredrog ärendet. Verksamhetsplanen för 

resterande del av 2021 utgörs av vårt program för hösten och början av 2022. 

Planerat för hösten är: Bildvisning på Bohus museum, Bildvisning i Vänersborg, 

Vandring på STFs Vandringens Dag, Besök på Flatön och för nästa år: 

Jokkmokksresa och Besök på Vinga. Programpunkterna kommer mer precist att 

presenteras framöver. Aktiviteterna kommer finnas inlagda på vår hemsida där 

också  tillkommande aktiviteter annonseras. Styrelsemöten kommer att hållas 

ca en gång/månad.  

§ 13. Föredragning om årets budget. 

Torsten Arvidsson föredrog ärendet. Ett litet underskott för 2021 kan komma 

att bli aktuellt p.g.a. de extraordinära förhållanden som rått under pandemin. 

För mer detaljerad information se aktuell bilaga: Budget 2021. 

§ 14. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar. 

  Några motioner hade inte lämnats in till årsmötet och inga förslag lämnades 

  under årsmötet. 

§ 15. Beslut om antalet ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod. 

Efter presentation av valberedningens förslag beslutades att antalet ledamöter 

ska vara sju och utan ersättare. Mandatperiod redovisas under kommande 

punkter för val. 



§ 16. Val av ordförande.  

Till ordförande för ett år valdes Göran Forsell. Omval för ett år.  

§ 17. Val av övrig styrelse och eventuella ersättare. 

Jan Svedberg, Börje Ericsson och Tony Karlsson har ytterligare ett år kvar på sin 

mandatperiod . Enligt valberedningens förslag omvaldes Karin Björkholtz, 

Kerstin Carlsson och Torsten Arvidsson  för två år. 

§ 18. Val av revisorer.  

Till revisorer för ett år omvaldes Per Lindvall och Stefan Ekwall.  

§ 19. Val av valberedare och sammankallande.  

Valberedningen valdes på årsmötet och i den ingår Gunilla Ericsson som 

sammankallande samt Håkan Andersson. 

§ 20. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor ställdes. 

§ 21. Mötets avslutande. 

Ordförande Göran Forsell tackade medlemmarna och mötesordförande 

Kenneth Carlsson för visat intresse och deltagande. Därefter avslutades 

årsmötet. En bildvisning med berättelser från årets och tidigare års aktiviteter 

följde därpå och sedan samlades mötesdeltagarna kring borden med kaffe, 

smörgås och en trivsam konversation.  

 

Sekreterare                Mötesordförande                      Justerare          Justerare 

Jan Svedberg                Kenneth Carlsson                Margareta Eriksson      Tony Karlsson  

 

  


