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Protokoll fört vid årsmöte med STF Bråvalla söndagen den 5 februari 
2017 i lokal hos Studiefrämjandet, Kungsgatan 53, Norrköping

1 Mötets öppnande

Ordföranden Elisabet Nyström förklarade årsmötet öppnat.

2 Mötets behöriga utlysande

Mötet fann att årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna.

3 Val av mötets ordförande

Till mötesordförande valdes Åke Öberg.

4 Val av mötes sekreterare

Till mötessekreterare valdes Ing-Britt Haslum.

5 Fastställande av dagordningen 

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

6 Val av två justerare tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera protokollet valde mötet Eva Lammi och Jan Thellner. 

7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordföranden läste avsnitten i Verksamhetsberättelsen och efter varje avsnitt lämnades möjlighet till 
frågor och kommentarer.

Elisabet påpekade att uppgiften om antal medlemmar i lokalavdelningen vid årsskiftet låg något 
under 400, men att vi räknar med ökning igen till sommaren.
Ingen annan fråga eller kommentar framfördes.

8 Styrelsens ekonomiska berättelse

Kassören, Kari Adolfsson, redogjorde för resultat- och balansräkning. Verksamhetsåret 2016 gav ett 
överskott på 14 012,50. Tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 85 562 kronor.
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I de kopierade handlingar, som delades ut, saknades tyvärr resultaträkningen. Den finns dock med 
bland dokumenten på föreningens hemsida.

9 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Åke Öberg.

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016.

11 Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen

Avgiften fastställdes till 0 kr för 2017. Det är motiverat av föreningens goda ekonomi. Beslutet ska 
omprövas nästa år.

12 Föredragning av årets verksamhetsplan

Någon verksamhetsplan har inte upprättats till dagens möte. Ordföranden frågade om mötet kunde 
godta detta, vilket besvarades med ja.
Elisabet förklarade att en verksamhetsplan kommer att göras så snart som möjligt. STF har 
färdigställt en handbok för lokalavdelningar, där bl.a. förslag till verksamhetsplan finns med. Planen 
måste innehålla ett antal mätbara mål som följs upp årligen.
Samtliga styrelseledamöter och övriga förtroendevalda kommer att kallas till ett möte, för att gå 
igenom handboken och fastställa en verksamhetsplan för innevarande år. 

13 Föredragning av årets budget

Kari Adolfsson föredrog ett förslag till budget för 2017. Hänsyn har tagits till kända förändringar i 
föreningens kostnader och intäkter.
Budgeten godkändes.

14 Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar

Motion från Monica Englund avseende alternativa samlingsplatser för samåkning.
Nuvarande samlingsplats är parkeringen vid Folkets Park. Monicas förslag är, att när utflykten går 
söderut från Norrköping, ha mötesplatsen mer åt söder.

Vid spårvagnshållplats Trumpetaregatan i Navestad (linje 2) finns t.ex. en gratis parkering , med 
plats för ca 30 bilar och där finns också cykelställ.
Motionen lästes upp i sin helhet, så även styrelsens svar. Finns som bilaga till protokollet.

Styrelsen bifaller motionen. Styrelsen anser att ansvarig för aktiviteten också bör vara ansvarig för 
att hitta en lämplig samlingsplats. Platsen bör ha många parkeringar, vara gratis, vara tillgänglig 

med kommunala transportmedel samt ha obegränsad parkeringstid.

Monica Englund blev nöjd med svaret.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens svar, att bifalla motionen.
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15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen, samt mandatperiod

Beslutade att antal ledamöter ska vara sju, inklusive ordförande. Ordförande väljs på ett år. 
Mandatperiod för ledamöter är normalt 2 år.

16 Val av ordförande för ett år

Till ordförande för ett år omvaldes Elisabet Nyström.

17 Val av övriga ledamöter 

I tur att avgå är, Ing-Britt Haslum och Kari Adolfsson.
Tomas Svedman och Lisa Hammar har ett år kvar av innevarande mandatperiod.

Valberedningen föreslår omval av Ing-Britt Haslum och Kari Adolfsson på 2 år.

Beslutades att välja dessa två på 2 år.

För de två tidigare obesatta platserna föreslås nyval av Christer Goldhammer och Eva Kätting.
Christer Goldhammer presenterar sig. Han har haft långvariga engagemang i STF, främst som 
vandrarhemsvärd, både i Norrköping och på andra platser.

Eva Kätting kunde inte närvara på mötet, men Gertrud Fredriksson från valberedningen berättade 
att Eva är mycket intresserad av vandring, är utomhuspedagog och har bl.a. varit lärare i svenska för 
nyanlända.
Mötesordföranden föreslog att en ny ledamot väljs på ett år och en på två år, för att få en fungerande 
överlappning.

Mötet beslutade att välja Christer Goldhammer på 2 år och Eva Kätting på 1 år.

För 2017 kommer alltså styrelsen att ha följande sammansätting.
Elisabet Nyström, ordförande, mandattid 1 år

Lisa Hammar, kvarvarande mandattid 1 år
Tomas Svedman, kvarvarande mandattid 1 år

Ing-Britt Haslum, mandattid 2 år
Kari Adolfsson, mandattid 2 år

Eva Kätting, mandattid 1 år
Christer Goldhammer, mandattid 2 år

18 Val av revisorer

Årsmötet valde Åke Öberg och Rogerth Kratz till ordinarie revisorer. Dessa väljs för 1 år.

19 Val av ledamöter till valberedning varav en sammankallande

Till ledamöter i valberedningen föreslogs Stanja Polter och Lars Löfman med Stanja Polter som 
sammankallande. Dessa valdes för 1 år.
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20 Övriga frågor

20.a
Lisa Hammar skulle under denna punkt ha informerat om sitt uppdrag som medlemsombud. Hon 
deltar denna helg i en  medlemsombudsträff i Stockholm. Hon kommer att informera medlemmarna 
i STF Bråvalla på annat sätt.

20.b
Elisabet informerar om ett brev som gått ut till alla lokalavdelningar från platschefen på Sylarnas 
fjällstation. De 25 rummen på fjällstationen har namn efter Sveriges landskap. Nu vill han ha hjälp 
av lokalföreningarna med inredningsdetaljer, som visar respektive landskaps kulturhistoria.

21 Årsmötet avslutas

Den omvalda ordföranden, Elisabet, tackade för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat.

__________________________ ____________________________
mötessekreterare mötesordförande 
Ing-Britt Haslum Åke Öberg

Justeras:

__________________________ ____________________________
Eva Lammi Jan Thellner


