
§12. Kassören redogjorde för årets budget, varpå förslaget godkändes

§L3. Medlemsavgiften fastställdes till att vara oförändrad, dvs 200 kr

§14. En proposition har inkommit ang förändring av stadgarna gällande antalet styrelsernedlemrnar.
Eva iärkenstedt läste upp styrelsens förslag om att ändra minsta antalet från fem till tre medl.
Efter en kortare diskussion godkändes propositionen till stadgeändringen, och den nya texten
till stadgarna §7 lyder:

Styrelsen ansvärar for lokalavdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar,

medlemsvärvning, beslut som tas pä årsmöten och övrig verl<samhet. Lokulavdelningens

sfyr€is€ består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör cch
sel<reterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordföranden fån ir-rte

inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer
ut seE, §tyrelsen väljs på årsrnötet sch tillt!"äder dlrekt efter valei. Vaibar är n're dlem i

!rka lavdelninrgen.

§15. l-lär hänvisades det till förra årsmötesbeslutet där man fastställde mandatperioden till ett år på

samtliga poster pga det osäkra läget

§16. Eva Järkenstedt omvaldes till ordförande

§17. Valberedningen redogjorde för de ansträngningar som gjorts för att få föreningens

mediemmar att ställa upp med att engagera sig i styrelsen. lnga intresseanmälningar har

inkommit till valberedningen om intresse för styrelsearbete.

Eva Kätting har avsagt sig omval.

Valberedningens förslag till styrelsen är:

Omval på Olle Rydell och Gunnar Eriksson.

Nyval på Eva Gullstrand och Torbjörn Nilsson.

Sen föregick mötet det konstituerande mötet genom att till sekreterare välja Torbjörn

Nilssc.rn cjå Gunnar ej vill kvarstdftr]d soirl sekreterare.

§18. Lars Erik Bergqvist och Johan Bergenstråhle omvaldes till revisorer.

§19. Efter diskussion kom mötet fram till att föreslå Charlotte Grönlund (sammankallande) och

Kristina Hagfalk. Ett förbehåll med valet då Charlotte ej är tillfrågad. Cattis kontaktar henne.

Kristina accepterar uppdraget på villkoret att Charlotte ställer upp och tar ledartröjan.

§20 Övriga frågor: Eva J redogjorde för hur prov och uppguidning till naturguide genomförts, och

anledningarna till att samtliga av föreningens fem testade elever underkänts. Nytt tillfälle för
omexamination kommer att erbjudas samtliga pga oklar information från arrangören.

Cattis redovisade utskicket från STF gällande Färdledarbanken, och initiativet togs positivt emot.


