PROTOKOLL
Årsmöte Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté
2016-12-13

1. Mötet öppnas
Lena hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Närvaro tillika röstlängd upprättades (bifogas).

3. Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes.

4. Val av ordförande för årsmötet
Lena Nilsson valdes till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för årsmötet
Josefin Norell valdes till sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän
Per-Agne Eriksson och Tony Persson valdes till justeringsmän.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Lena gick igenom verksamhetsberättelsen för 2016 och informerade även om att Norra
Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté var en av tre kommittéer som fick presentera sina
verksamheter extra under ordförandekonferensen i Östersund.
Dennis Franzén från Älvdalens utbildningscenter höll ett kort föredrag om YHutbildningen och deras arbete 10-års jubilerande ”Vintersäker”. Projektet som kommittén
är med och sponsrar och som syftar till att öka fjällsäkerhetskunskapen bland skolbarn i
årskurs 8 i Särna och Idre.

8. Revisorernas berättelse
Ann Immo gick igenom revisorernas berättelse för perioden 150701-160630. Revisor Ann
Immo och revisorssuppleant Jonny Åslund ansåg att årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen. De tillstryker att årsmötet fastställer resultat- och
balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat och balansräkning
Kassör Arne Näsvall gick igenom resultatrapporten där intäkter och kostnader fallit ut på
ett resultat av 20 350 kronor. Balansrapporten visar en omsättning på 35 917 kr och ett
samstämmigt resultat om 20 350 kronor.
Årsmötet håller med revisorerna och fastställer resultat- och balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Frågor som hänskjuts till årsmötet i behörig ordning
Inga skrivelser eller frågor har inkommit.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Årsmötet beslutar att fortsatt ha 7 st ledamöter och 5 st suppleanter i styrelsen.

13. Val av ordförande till styrelsen, ett år
Omval: Lena Nilsson.

14. Val av 3 ledamöter till styrelsen, två år
Omval: Arne Näsvall, Josefin Norell och Per-Agne Eriksson.

15. Val av 2 suppleanter till styrelsen, två år
Omval: Sven-Erik ”Felix” Halvarsson och Daniel Wahlberg.

16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år
Omval: Ann Immo och Jonny Åslund.

17. Val av valberedning för ett år
Omval: Sven-Erik ”Felix” Halvarsson och Per-Agne Eriksson

18. Övriga frågor
-

25 januari lanseras Tryggve-appen i ny tappning – Moderna tidens färdmeddelande.
De nya buffarna är beställda och på väg, har dock ”råkat” ut för tullavgift.
På försök kommer en sluten Facebook grupp startas för styrelsens medlemmar för att
parallellt med mail få ut information/frågeställningar.

Idre 2016-12-14

----------------------------------------------------Sekreterare Josefin Norell

Justeras:

----------------------------------------------------Per-Agne Eriksson

-----------------------------------------------Tony Persson

Årsmöte Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté
den 13 december 2016

Närvarande ledamöter och suppleanter:










Lena Nilsson
Peter Egart
Josefin Norell
Arne Näsvall
Sven-Erik Halvarsson
Ann Immo
Per-Agne Ericson
Tony Persson
Dennis Franzén

Övriga närvarande:






Jonny Åslund
Lena Egart
Anette Eriksson
Kent Eriksson
Torbjörn Halvarsson

