Föreningen Dalkarlsvägen
Protokoll årsmöte 24 mars 2019
Plats: Kristinegården, Falun
Tid: kl 14.00-15.00
Närvarande: cirka 20 personer
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet skickades ut via mail 190224, dessutom har info funnits på Facebook och
föreningens hemsida. Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 3 Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Jan-Olof Montelius.
§ 4 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare för årsmötet valdes Per Gilén.
§ 5 Val av två protokolljusterare samt rösträknare
Till protokolljusterare för årsmötet valdes Rolf Lindqvist och Birgitta Klahr.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 7 Årsredovisning
Ordföranden gick igenom årsredovisning.
Verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 1).
Resultaträkning och bokslut 2018 (bilaga 2).
Årsmötet besluta
att godkänna dessa och lägga dem till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse
Torsten Johansson föredrog revisorernas berättelse med förslag om full ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018 (bilaga 3).
Årsmötet beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Ordföranden gick igenom resultat- och balansräkningen.
Årsmötet beslutade
att godkänna denna samt att det redovisade underskottet -65.873,11 kronor, förs till ny räkning,
som balanseras i ny räkning med ingående saldo 2019: 22.488,86 kronor.
§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.
§ 11 Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av
andra ersättningar
Inga arvoden utgår till styrelsen, reseersättning utgår enligt statliga normer för skattefri
ersättning. Medlemmar i styrelsen betalar ingen vandringsavgift under föreningens vandringar.
Funktionärer betalar inga kostnader för kost och logi under sin tjänstgöring vandringar.
§ 12 Val av ordförande för verksamhetsåret 2019
Per Gilén föredrog valberedningens förslag (bilaga 4).
Årsmötet beslutade
att till ordförande för verksamhetsåret 2019 omvälja Jan-Olof Montelius, Falun.
§ 13 Val av styrelseledamöter för verksamhetsåren 2019-2021
Per Gilén föredrog valberedningens förslag.
Årsmötet beslutade att till ordinarie ledamöter välja
Per Gilén, Falun och Lennart Hökpers, Gävle, omval.
(Laila Danielsson, Garpenberg; Jan-Olof Dahlström, Bjursås; Jon Bodin, Säter, valda för
perioden 2018-2020).
§ 14 Val av ersättare för verksamhetsåren 2019-2021
Per Gilén föredrog valberedningens förslag:
Årsmötet beslutade att till ersättare välja
Birgitta Klahr, Falun; Berit Haglund, Falun och Christer Anderssén, Gagnef, samtliga omval
samt Hans Alfon, Enviken och Peter Billing, Falun, nyval.
(Anders Westerberg, Säter, Lars Astgård, Falun, valda för perioden 2018-2020).
§ 15 Val av revisorer för verksamhetsåret 2019
Årsmötet beslöt
att välja Torsten Johansson och Håkan Hammar, omval.
samt att till revisorssuppleant välja Stig Meiton, omval.
§ 16 Val av valberedning för verksamhetsåret 2019
Årsmötet beslutade
att omvälja Kus Kari Nissniss, Tällberg (sammankallande) och omvälja Elisabeth Gilén, Falun.
§ 18 Val av ombud till Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbunds årsstämma
Inga ombud utsågs. Delegerades till styrelsen.
.
§ 19 Fastställande av avgifter till föreningen 2020
Årsmötet beslöt
att fastställa oförändrad årsavgift 2020 till 100 kr.

§ 20 Fastställande av budget för 2019 och verksamhetsplan för 2019
Ordföranden gick igenom budget för 2019 (Bilaga 5) och verksamhetsplan för 2019 (Bilaga 6),
vilka fastställdes.
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 22 Årsmötet avslutades
Ordförande avslutade mötet med att tacka de närvarande ledamöterna i styrelsen och alla
frivilliga funktionärer som gör det överhuvudtaget möjligt att genomföra vandringarna samt
deltagarna på årsmötet.
Efter årsmötet följde information: Reflektioner om Storvandringen 2018, information projektet
Gustav Vasa 500 år (2021) samt information om Tredagarvandringen 2019 ”Vandring i
Österbergslagen”
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