
FUB i Södril Roslagen
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB i Södra Roslagen (org.nr: 816000-5107)

Årsmötesprotokoll lördagen den 2.3 2013 i Grindtorpslryrkan, Täby

Före mötet informerade Oscar Wallenborg om UNIK forsiikring samt Lars Thidevall, vice
ordftirande i Liins-FUB, om arbetet inom Låins-FUB och Låins HSO.

1. Årsmötet öppnades, 18 medlemmar niirvarande, se bilaga l.

2. a) VaI av ordfiirande ftir årsmötet: Lars Thidevall valdes till ordftirande
b) Val av sekreterare ftjr årsmötet: Claes Oldin valdes till sekreterare
c) Val av två justerinesmiin att tillsammans med mötesordftirande justera
årsmötesprotokollet och tillika vara röstriiknare: Arne Hedman och Sten Lindqvist

3. Godkiinnande av dagordningen. Dagordningen godkiindes med tillägg av tre öwiga
frågor av Lena Virgin.

4. Har kallelse till årsmötet skett i laga ordnine? Ärsmötet godkiinde att kallelse skett i laga
ordning.

5. Verksamhetsberättelsen ftir år 2012. Gunnar Råhlander redogjorde for verksamheten
under 2012 enligtutdelad verksamhetsberättelse. Ärsmötet godkåinde

verksamhetsberättelsen att läggas till handlin garna..

6. Ekonomisk berättelse ftir år 2012. Sören Wiklund redogjorde ftir det ekonomiskaläget
enligt utdelad ekonomisk berättelse. Ärsmötet godk?inde den ekonomiska berättelsen att
läggas till handlingama.

7. Revisionsberättelse ftir år 2012. Eftersom foreningens revisorer, Mikael Gluckman och

Ulrika Pousard, ej kunde delta vid mötet läste Sören Wiklund upp revisionsberättelsen
dåir revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen och kassaftirvaltaren
ansvarsfrihet.

8. Ansvarsfrihet ftir styrelsen och kassaftirvaltaren. Ärsmötet beviljade styrelsen och
kassaforvaltaren ansvarsfrihet samt faststiillde den redovisade balansriikningen.

g. Stadgeåindrine ftir anpassning till FUBs normalstadgar. Sören Wiklund fbredrog fiirslag
till stadgeåindring enligt utdelat fiirslag. Efter diskussion beslutar årsmötet att anta

fiirslaget till stadgeåindring med undantag for 4 $ sista stycket "Ombud till låinsftirbundets

ombudsmöte" (grå text). Ärsmötet forklarar beslutet under denna punkt omedelbart
justerat.

10. Verksamhetsinriktning ftir 2013. Claes Oldin fiiredrog utdelat ftirslag. Ärsmötet
beslutade att anta forslaget samt beslutade att det ska biläggas protokollet (bil 2).

11. Vid ftirra årsmötet utsågs ingen valberedning. Styrelsen har diirfiir fungerat som

valberedning infor årsmötet. Ärsmötet valde:

a) Ordftirande: Gunnar Rahlander (omval I år)
b) Styrelseledamöter:

Ann-Charlotte Granström (vald for 2012 och 2013 vid årsmötet2}l2)
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Claes Oldin (vald fiir 2012 och2013 vid årsmötet 2012)
Arne Hedman (omval2 år)
Sören Wiklund (omval2 år)
Lars Erik Lindqvist (nyval2 år)
Ersättare:
Marianne Olbrant (omval 1 år)
Apostolis Papakostas (omval 1 år)
JörgenJohansson (nyval I år)
Tina Bendelin (nyval 1 ar)

b) Revisorer och revisorsersättare:
Omval av Mikael Gluckman som ordinarie och nyval av Bo lngö som ersättare i ett
ar.

c) Ombud med ersättare att tillsammans med ordforanden representera fiireningen vid
Låins-FUBs ombudsmöte den 23 mars. Årsmötet valde Sören Wiklund, Ulf Almgren
och Sten Lindqvist som ordinarie ombud samt uppdrog till styrelsen att utse
ytterligare ordinarie ombud och ersättare.

d) Valberedning. Eftersom ingen anmälde intresse vid årsmötet att ingå i
valberedningen uppdrogs till styrelsen att under året utse en valberedning eller själva

ageravalberedning inftir nästa årsmöte.

12. Fastställande av medlemsavgiften ftir 2014. Med hiinsyn till ?indrade stadgar beslutar

årsmötet bara om lokalftireningens del av medlemsavgiften och beslutar i enlighet med

styrelsens ftirslag om ofiiriindrad avgift till lokalftireningen med 4014 for huvudmedlem

och 30 kr ftir familjemedlem. Ärsmötet beslutade enligt styrelsens fi)rslag.

13. Projektet "Roligare aktiviteter". Sören Wiklund rapporterade att Täby kommun (inom

ramen ftir ett tvåårigt projekt om fritidsverksamhet frr vuxna utvecklingsstörda) efter
påsk tar över FUBs cafe'verksamhet samt att denna kommer att äga rum på måndagar.

Även icke-Tåibybor iir välkomna till denna verksamhet. Föreningens ansvarig ftir
projektet "Roligare aktiviteter", Tina Ljunggren, kommer under våren att köra igang

olika "prova-påt'aktiviteter. Information om fritidsaktiviteterna kommer att ske genom

medlemsutskick och genom ftireningens hemsida.

Sten Lindqvist erbjuder filreningen att anvåinda bad med bubbelpool och ångbastu i den

egna villan for aktiviteter. Sören Wiklund lovar att fora erdudandet vidare till Tina

Ljunggren.

14. Öwiga frågor.
- Lena Virgin informerade om att hon slutar på Samhall och istiillet börjar i daglig

verksamhet.
- Lena Virgin anmälde att hon vill bli nominerad till Lrinsklippans styrelse och

- att hon vill bli ftireningens ombud vid niista Riksstiimma.
Gunnar Råhlander ftirklarade att styrelsen redan beslutat att nomineraLenaVirgin till
Liinsklippans styrelse och utsett henne till foreningens ombud vid nästa Riksstiimma.

1 5. Årsmötet ftirklarades avslutat.
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