
 
 

 

Protokoll Årsmöte 23 Jan 2016 

 

 

Tid  Lördagen den 11 Februari, 2016 

Plats  LRF:s lokaler, Franzéngatan 6, Stockholm 

Närvarande  50 medlemmar 

 

1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Jörgen Bendz hälsade välkommen och mötet 

  öppnades. 

 

 

2. Val av ordförande  Jörgen Bendz valdes till ordförande för årsmötet. 

för årsmötet 

 

 

3. Val av sekreterare Maria Petré valdes till sekreterare för årsmötet. 

för årsmötet 

 

 

4. Fastställande av  Dagordningen fastställdes med justeringen att punkt nio och tio bytte   

Dagordning plats. 

 

 

5. Fråga om års-  Kallelse skickades ut per e-post 11/12 och per post 18/11. Årsmötet 

mötets behöriga  godkände kallelse och årsmötet förklarades utlyst i behörig ordning. 

utlysande  

 

 

6. Val av justerare Per Olsson och Gotthard Sennblad valdes av årsmötet till justerare. 

 

 

7. Bortgångna  Ordförande läste upp namnen på de medlemmar som gott bort, 

medlemmar varpå årsmötet höll en tyst minut till deras minne. 

 

Sten Ahnlund 

Kjell-Eric Ericsson 

Arne Grönkvist 

Lars Hedman 

Göran Möller 

Per Olov Nilsson 



 
 

 

Kenth Ohlsson 

Hans Petré 

Rolf Sievert 

Staffan Sundlöf 

 

 

 

8. Styrelsens  Sekreterare föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) för 

verksamhets- 2016 vilken godkändes av årsmötet. 

berättelse  

 

 

9. Fastställande Föreningens skattmästare, Jan Fryk föredrog resultat- och   

av resultat och  balansräkningen för 2016. Föreningens resultat blev -38 354 SEK mot 

  budgeterat på -32 000 SEK (bilaga 3 och 4). Årsmötet fastställde resultat 

  och balansräkning och att årets resultat ska föras i ny räkning. 

 

10. Revisorernas Revisor Mårten Larsson föredrog revisorernas berättelse (se bilaga 2)  

berättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

 

11. Frågan om  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

styrelsens ansvars- 

frihet 

 

 

12. Verksamhetsplan  Elin Larsson och Rebecka McCarthy informerade om att 

2017  höstexkursionen kommer att hållas i Garpenberg den 30 september 

  2017. På förslag från styrelsen godkände årsmötet att nästa årsmöte 

  blir den 10 februari 2018. Styrelsen informerade även om att man 

  planerar att sälja möblerna på Garpenberg. Anledningen är bl.a. att 

  styrelsen anser att föreningen inte kan ha tillräcklig kontroll på vare sig 

  skötsel eller att delar inte kommer bort. Innehavet är heller inte i linje 

  med Föreningens mål och syfte. Gotthard Sennblad lyfter frågan att

  nuvarande ägare av Garpenberg vill köpa delar av möblemanget. 

  Styrelsen informerade om att ägare är informerad om vad som sker och 

  självklart får bjuda när de auktioneras ut. Årsmötet beslöt att stödja 

  styrelsens förslag. 

 

 

 



 
 

 

13. Budget och  Jan Fryk föredrog styrelsens förslag till budget 2017 och att 

verksamhetsplan avgiften för livslångt medlemskap skall vara 250 SEK. Årsmötet  

för 2016 fastställde budget och medlemsavgift i enligt med styrelsens förslag.  

  

  

14. Val av styrelse Niklas Fogdenstam som skulle pressentera valberedningen fick 

  förhinder och valberedningens förslag läses upp av Ordföranden efter 

  godkännande från årsmötet. Årsmötet fastställde för 2017 enligt     

  valberedningens förslag. 

 

Jörgen Bendz, Ordförande (omval) 

Linda Eriksson, Vice ordförande (omval) 

Maria Petré (omval) 

Elin Larsson (omval) 

Erik Walfridsson (omval) 

Anne Sandgren (omval) 

Jan Fryk (omval) 

Rebecka Mc Carthy (omval) 

Fredrik Staland (omval) 

 

 

15. Val av två revisorer Ordföranden presenterade valberedningens förslag för 2017 enligt  

jämte revisors- nedanstående. Årsmötet valde enligt förslaget. 

suppleanter  Ordinarie Revisor: Mårten Larsson (omval) och Markus Henningsson 

  (omval).  

  Revisorssuppleanter: Erik Petré (omval) och Björn Lothigius (omval). 

 

 

16. Val av ledamöter  Martina Dahlbrink (omval), Niklas Fogdenstam (omval), Pär Stenmark  

till val- (omval), Birgitta Naumburg (omval) och Mats Sandgren (omval) 

beredningen valdes till ledamöter i valberedningen för 2017. 

 

 

17. Stadgeändringar Styrelsen presenterade föreslag till nya stadgar för årsmötet (bilaga 

  6 och 7) vilka godkändes av årsmötet som en första läsning. Staffan Berg 

  yrkade på att ändring av stadgarna ska kräva godkännande på två 

  årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Årsmötet godkände 

  yrkandet.  

Erik Petré yrkade på att styrelsen skulle få mandat själva utforma hur 

ett samarbete med Naturvetarna ska utvecklas. Årsmötet godkände 

yrkandet. 

 



 
 

 

Även frågan om vilka som ska få vara med i föreningen lyftes och 

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag är att det som 

presenterats i förslaget – d.v.s. att styrelsen har mandat att godkänna 

medlemskap för de som inte är jägmästare. 

 

 

18. Traditionsöversyn Styrelsen informerade om att den inte slutfört arbetet och 

  att man fick accept från årsmötet om att kunna arvodera någon med

  upp till 10 000 SEK att göra det. 

 

 

19. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

 

   

20. Mötets avslutande Jörgen tackade för intresset och avslutade årsmötet. 

 

 

Vid protokollet Maria Petré 

 

Justeras 

 

 

Per Olsson       Gottard Sennblad       Jörgen Bendz 

 

 

Anmärkning: Namnet Göran Möller lästes felaktigt upp under årsmötet och anhöriga har i efterhand 

kontaktas. Styrelsen skall se över sina rutiner för insamling av information till parentationen. 


