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Mt■ets bppnande
Per KlingbJer,ordfOrande i Sで nskt Friluisliv,halsar alla●・alkomna∝h forHarar stamman

ёppnad

Faststalande av rostlingd
uf silvander genomfor upprop∝ h arsstamman beslutar at faststalla rostlangden enligt

bilaga l
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Valav stimmoordおrande
んssthmman beslutar at vttUa"atSSekreteraren Cunvor G EHcson tin ordforande for stamman
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arsstammoprOtOkouet

SWrelSensお rvaltningsbe」 ttelse

ur siⅣander foredrar forvaltningsberatelsenんsstamman beslutar att Faststalla

fOrvaltningsberattelsen ooh lagga den till handlingarna ⑭ilaga 2)

Svenska Fjitlklubben
Svenska Kanotfiirbundet
Svenska Turistfiireningen
Svenska Orienteringsfiirbundet
Svenska Jiigarefiirbundet
Svenska Liwdddningssalbkapet
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Revisorernas berettelse
Kerstin Hedberg ftiredrar revisorernas berdttelse. Arsstimman beslutar att legga revisorernas
beriittelse till handlingarna (bilaga 3).

Faststellande av resultat- och balansrikning
Susanne Siiderholm fiiredrar resultat- och balansrdkningen.
Arsstdmman beslutar att faststalla resultat- och balansrakningen fiir zor5 (bilaga z).
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Faststttlande av arvoden
Arsstamman beslutar att awode skall utgi till s● Telsens ordforande om 15 000 kronor per ar

ん ssthmman beslutar att awode for Oゃ哺ga s●Telsen skall utga med 10oo kronor per

sammantradestillfalle lnget aⅣ ode utgar for telefonmoten

ん sstamman beslutar attinga a、Sen utgar till rぃ isorema,men att den auktoriserade rttisorn

erh晨 ller ersattning enligt rakning

Val av ord6rande pltvi ar
Valberedningens forslag:

Om●・al av Per Klingbler(til1 2018)

Arsstamman beslutari enlighet med valberedningens forslag

Val av sぃlseledamaer pl‐ヽ■r
Valberedningens fbrsiag:

Nンval av lars Lundstr6m,FriluftsiamJandet← il1 2018)
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Arsstimman beslutar i enlighet med valberedningens forslag

Val av tv■
"wisorer 6r en dd av ett arValberedningens forslag:

Kerstin Hedberg,auktonserad re■ ■sor samt ICasヽ Veidstam

Arsstamman beslutar i enlighet med ttlberedningens foslag

Val av tre ledam6ter att utOra Valberedningen■5r en dd av ett ir,av uuo en utses

som sammankallande
んsstamman beslutar atぬba EJe Andersson(sammallkallande),
Anna Heimesson∝ h Bo SkOld pa l artill■・alberedning i ttenskt Frllllftsliv
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Beslut om av st,'relsen veckta erenden

A) Ansiikan om medlemskap i svenskt Friluftsliv fren Fiirbundet skog och
Ungdom

Ake Granstrtim fiiredrar ansiikan fran Ftirbundet Skog och UnSdom samt styrelsens fiirslag.

I-ena Stritm och Per Carlsson frln Fiirbundet Skog och Ungdom ftiredrar organisationens
verkamhet.

Arsstdmman i Svenskt Friluftsliv beslutar att bevilja ansiikan frAn Fiirbundet Skog och Ungdom
om medlemskap i Svenskt Friluftsliv.

B) Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska skrift Friluftslivet och politiken

Per Klingbjer ftiredrar styrelsen litrslag till friluftspolitisk skrift, vilken ocksi har
remissbehandlats av medlemsorganisationerna.

Arsstdmman beslutar anta Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska skrift Friluftslivet och politiken
(bilaga +).

Beslut orn irenden varom fiirslag ingivits i den ordning som anges i S 12 i stadgarna
UlfSilvander meddelar att Svenskt Friluftsliv inte mottagit nlgra motioner till Arsstemman.

Behandling av innevarande ers verksamhetsplan
Per Klingbjer ftiredrar styrelsens fiirslag till verksamhetsplan Iiir 2016.
A.rsstdmman beslutar att bifalla sqrelsens fiirslag till verksamhesplan fdr zo16 (bilaga S).

Faststelande av styretsens fiirslag till verksamhetsplan fiir kommande
verksamheber
Per Klingbjer fiiredrar stlrelsens verksamhetsplan f6r nestkommande verksamhetsar. Eftersom
flertalet av de aktiviteter som idag finns i innevarande lrs verkamhetsplan {iirst mlste
utvirderas innan ndsta ers verksamhetsplan le8gs fast, ber stlrelsen om ett tippet mandat att
inom den budget som blir tillgiingtig driva verksamheten.

Arsstiimman beslutar att bifalla styrelsens fiirslag.

Faststdllande av medlemsavgifter fiir det nestkommande verksamhetsAret
Karin Brand ftrredrar stlrelsens fitrslag till medlemsavgifter. SStelsen fiireslAr ofiirdndrade
medlemsavgifter (de fdreningar som iger ratt att utse ett ombud erlSgger en avgift om 5ooo
kronor, de ftireningar som eger rett att utse tva ombud erugger 1() ooo kronor i medlemsavgift
och de ftireningar som ager ratt att utse tre ombud erlagger en medlemsavgift om r5 ooo kronor).

Arsstamman beslutar att bifalla sgtelsens ftirslag.
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Bchandlng av ekonomisk ram 6r kon■ mande verksa品 etsir

KaHn Brand foredrar s,TdSens brstag tillekonomisk ram for kommande verksamhetsar
SりTelSen ber om ett 6ppet mandat attinom den budget som blir ullganglig d五 va verksamheten

ん sまamman beslutar att bifalla sMelsens fOrslag

MOtets avslutande
Ordforanden tachr alla deltagare for宙 satintresse samt avslutar mOtet

Vid protokolletOrdfcirande

Justeras
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