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Fasts饉 1lande av ttsd:hgd
UlfSilvander genomお r upprOp Och arsstamman beslutar att faststalla r6stlangden enligt
bilaga l.
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Val av sta■
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Arsstamman beslutar att vaba riksdagsledamOt GustafHoffstedt ti11 0rdお randeお rstamman.

arsstammoprotokollet.
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rval血 ngsberattelse

lSens

Ulf Si市 ander foredrar fbrvaltningsberattelsen

Kun SvedrOs iln HalscttanlJandetfragar om s,TelSens engagemang vad galler halsa och
friluftsI市 ,dvargbandmasken,skOgsgodsling∝ h slutligen

Ⅵ rFor Svenskt Friluftslivs kansli

nメ tats
UlfSilvander svarar att halsa och frlluftsliv samt dvargbandmasken standigt flnns med i Svenskt

FHlundivs kontakter med bl a nksdagens iedamtter Problemet med skOgsgodsling tar宙

med

ossi det kommande arbetetrned ett nationellt skogsprOgram mm inleds under 2014 SluJigen att
anledningen till att Svenskt FHluftslivs kansli nytats beror pa att Organisationen blev upp.sagd

frin tidigare adr"
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h lagga den till handlingarna(bilaga 2)

hisoremas b口 畿uelse
Kerstin Hedberg Foredrar r"isoremas berattelse Arsstimman beslutar at lagga

宙sorern̲

berattelse till handlingarna Oilaga 3)
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Fas

t■1lande

av resdtat‐ Och balansttlalhg

Marie Stenseke FOredrar resultat― och balansrakningen
Arsstamman beslutar att faststalla resultat― ∝ h balansrakningen for 2013 0ilaga 2)
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l臨 認鶏ざ器厭摯棚

nsvastthetお r2013
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鶯灘:RI:1:田 I算 諾:開 ::制 躍戦忍∬躍 盤れ器淵灘l∝ "r肝
sammantradestillfalle lnget arvode utttr for telefonmOten

Ardamman beslutar attinga arvoden utgar till rttisorerna,men att den auktoHserade revisorn
erhl■ er ersatning enligt rakning

§10

Valav s句 口olSeledinも ter
Valberedningens forsiag:
Omval av Stefan Nystrё m,ordforande(til1 2016)
Omval av Per KlingbJer(til1 2016)
Omval av Anders Danielsson(ti11 2016)
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nde forsl電

Val av tva roisOrer p■ ett ar
Valberedningens forslag:
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§12

Val av tre ledamれ r att utg6ra valberedningen fbr en tid av ett ir,Ilv v■

som sanlmankallande

Arstamman beslutar att valla EJeAndersson(sammanka‖

Jba en tltses

ande),

Bo Skё ld och Karinレ win pl i ttr till valberedning i Svenskt FHluftsliv

§■3

Beslut Om av syelsenフ icka arenden
Per ICingtter fOredrar syelsensお rslag vad gttler ans6kan om medlemskap i Svenskt Frilunsliv

ian svenska lslandshastforbundet Goran Montan(ordお rande i Svenska lslandshastforbundet)
redogor for forbundets verksamhet Arsstamman be宙 uar ansokan Om medlemskap i Svenskt
Frilutsliv iln Svenska lslandshasubrbundet
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Beslut om歯に nden varom 6rslaginglutsi den ordning som angesl§ ■2 iStadgama
Anders Danielsson medddar att Svenskt Frilu■ sl市 inte har mottagit nagra motioner till
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arsstamman.
Bchandling av innevarande ars verksaコ nhetsplan
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Faststtlande av sTelSells fbrslag till verksamhetsplan fbr kommande

verksamhetsar
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2014‑2015 01laga 5)・

§■7

Fastst議 1lande av inedlemtta、

濫 謝Lr

唖メ金er fbr det nastkOnlmande verksamhetsaret

Anders Danielsson fbredrar syelsens fOrslag till rnedlemsavgifter 2015・
Syelsen fbreslar
Oぉ randrade medlemsavgiterお r2015(deお reningar som ager ratt att utse ett ombud erlagger en

avgift om 5000 kronor,de fbreningar som ager ratt att utse tva ombud erlagger 10 00o kronori
medlemsavgift och de fbreningar sonl ager ratt att utse tre ombud erlagger en medlemsavgifL om
15 000 kronor).
Arsstamman beslutar att bifalla strelSensお rslag.

§■8

Bchandhng av ekononllsk ram ttr konll■ ande verksamhetsar
Stefan Nystr6mお redrar s、 relsensお rslag till ekonomisk ramお r2015・ Styrelsen ber om ett
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r2015 att driva verksamheten inom den budget som blir tillganglig.

Mё tets avslutande

§19

Ordお randen tackar ana deltagare fbr宙 satintresse samt avslutar rn6tet.
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