Protokoll fört vid årsmöte med Umeå Föreningsråd
Dag: Onsdag 16 mars 2011
Tid: Klockan 19.00 – 20.30
Plats: Umeå Folkets Hus, Pettersson-Berger salen
§ 1 Öppnande
Mötet inleddes med att Fritidsnämndens ordförande Irina Enbuska von Schantz delade ut stipendier
till årets aktiva idrottare, årets ungdomsledare, årets eldsjäl samt för lång och trogen tjänst.
Stipendierna består av en penningsumma och ett diplom. Stipendiejuryn består av ledamöter från
fritidsnämnden och socialnämnden samt ordföranden i Umeå Föreningsråd.
Därefter visades föreställningen ”Bockarna Bruse och syndabocken” av och med Junis.
Bengt Strömgren föreningsrådets ordförande öppnar årsmötet.
§ 2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Kallelsen har skett via annonsering i tidningarna VK och VF, vår hemsida samt i Umeå Kommuns
föreningsbrev. Årsmötet befann mötet utlyst enligt stadgarna.
§ 3 Upprop, godkännande av fullmakter och justering av röstlängd
Beslutade att samtliga närvarande enligt bifogad namnlista skall ha rösträtt, dock högst en per
förening. Utöver styrelsen var det 12 röstberättigade ombud.
§ 4 Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Lennart Johansson
§ 5 Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Lars Lindgren
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet, att jämte ordförande justera
dagens protokoll
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Gottner Holmberg och Sven-Owe Brändström.
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Bengt Strömgren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse.
Årsmötet beslutade att godkänna och lägga dessa berättelser till handlingarna.
§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisorernas berättelse upplästes av ordföranden

Revisorerna rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Info om Sveriges föreningar
Lars Lindgren informerade om att Sveriges Föreningar är en nationell organisation för lokala
paraplyorganisationer som arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer ute
i landet. Sveriges Föreningars vision är en fungerande paraplyorganisation i varje kommun. Umeå
Föreningsråd är medlem och Lars Lindgren är Umeå Föreningsråds representant i styrelsen.
§ 11 Behandling av proportioner
Eftersom proportionerna inte fanns tillgängligt 2 veckor innan årsmötet i enlighet med bestämmelse
i stadgarna utgår dessa proportioner.
§ 12 Föredragning av styrelsens verksamhetsplan för kommande år
Bengt Strömgren föredrog styrelsens verksamhetsplan.
Årsmötet godkänner den föreslagna verksamhetsplanen.
§ 13 Val av ordförande
Årsmötet beslutade att till ordförande för Umeå Föreningsråd välja Bengt Strömgren för en tid av
ett år
§ 14 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen, samt föredragning av vilka ledamöter som
är valda för ytterligare ett år
Årsmötet beslutade att det ska vara 9 ledamöter.
Ove Nordin, Ann Ferm och Carinne Sjöberg har ett år kvar och är vald till 2012.
Peter Poupuu och Eva Lindström valdes för ett år som fyllnadsval för Sean Ginsberg-Malm och
Christine Fredell.
§ 15 Val av hälften av fastställt antal styrelseledamöter på två år
Årsmötet beslutade att välja Lars Lindgren (omval), Samuel Mehret (omval, Roger Gunnarsson
(omval) samt Åsa Sandström (omval) för en tid av två år.
§ 16 Val av två revisorer
Årsmötet beslutade att välja Roger Erlingsson och Tapio Tamminen som revisorer på ett år.
§ 17 Val av valberedning på 3-6 personer, där en väljs som sammankallande
Årsmötet beslutade att välja Gunnar Wahlberg (s.k.), Mikael Rubin, Joakim Westerlund och Tea
Mane till valberedning.

§ 18 Avslutning av årsmötet
Mötesordföranden Lennart Johansson avslutade årsmötet.
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