Årsmötesprotokoll för Friskt Bete i Klarälvdalen

Tidpunkt: 25 april 2017
Plats: Klarälvdalens Folkhögskola
Närvarande: 13 personer
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Mötet öppnades av Per-Håkan Häll, ordförande i styrelsen
Till mötesordförande valdes Per-Håkan, till mötessekreterare Olov Henriksson
Till protokolljusterare valdes Mats Kåreskog
Mötet fick godkänt som behörigt utlyst
Föredragningslistan fastställdes
a) Verksamhetsberättelsen över det gångna året presenterades.
b) Förvaltningsberättelse över det gångna året presenterades.
7. Revisionsberättelse upplästes.
8. Ansvarsfrihet gavs till styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2017: enskild medlem, 100 kr, företagare, 500 kr
(varav 400:- är en serviceavgift).
10. Verksamhetsplanen presenterades, på programmet för 2017 ligger bl.a. ett kosläpp till
våren, en höstmarknad med lokala produkter. Vidare så kommer föreningen att delta i ett
Leaderprojekt, ”Nya Friska Tag ger lokal mat på fat”, som medverkande förening. Olov
redogjorde närmare om detta projekt samt ett systerprojekt ”Friska Tag ger jobb i lag”,
som föreningen kommer att ha ett visst samarbete med.
11. a. Inga inkomna motioner förelåg.
b. Mötet fastslog den föreslagna stadgeändringen gällande kallelse till årsmöte, § 13,
andra raden. Den nya lydelsen är: gemensam kallelse till årsmötet ska av styrelsen, senast
tio dagar före mötet, tillställas medlemmarna via annons i lokal press samt via föreningens
mediakanaler.
12. Val:
a) Till föreningens ordförande på ett år valdes Emma Lagerkvist, Sysslebäck.
b) Till ledamot om två år valdes Olov Henriksson, Torsby och Roger Sätherberg, Likenäs.
Per-Håkan Häll, Ekshärad och Olle Göransson, Torfolk Gård valdes på ett år.
c) Till suppleanter i fast turordning för en tid av ett år valdes: Hedi Weisner, Branäs (Åre)
d) Som revisorer för ett år valdes Dag Nyström, Vestby och Ingela Kåreskog, Kårebol. Som
revisorsuppleant för ett år valdes Kjell Wester.
e) Som valberedning för ett år valdes: Ann-Sofi Sätherberg, Likenäs, som även är
sammankallande, samt Anna-Karin Berglund och Kjell-Inge Larsson, Södra Torp.
f) Styrelsen uppdras att lösa frågan om behov uppkommer.
13. Inga övriga frågor
14. Olle Göransson och Michael Kjellstrand berättade om den nystartade föreningen Grön
Gryning, som ska jobba med att ge nyanlända jobb inom de gröna näringarna.
15. Mötet avslutades

Justeras:

Per-Håkan Häll, ordförande

Mats Kåreskog, justerare

