	
  
	
  

Protokoll för PekingsAkademiskaFriluftsFörenings årsmöte
Datum: Torsdagen den 19:e maj (2016-05-19)
Tid: 17:30
Plats: TP45
Närvarande:
Torsten Gustafsson, Madeleine Rapp, Anna Björklund, Gabriel Persson, Jennifer
Bedhammar, Anton Kassman, Markus Engman
§1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Madeleine Rapp klockan 17:42

§2. Val av mötesordförande
Sittande (Madeleine Rapp) valdes till mötesordförande.
§3. Val av mötessekreterare
Sittande (Markus Engman) valdes till mötessekreterare.
§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Gabriel Persson och Jennifer Bedhammar valdes till protokolljusterare tillika
rösträknare.
§5. Justering av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades till 7 personer. Röstlängden
fastställdes.
§6. Adjungeringar
Inga adjugeringar.
§7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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§8. Mötets behöriga utlysande
Mötet fanns vara behörigt utlyst.
§9. Propositioner
Mötet beslutade att ändringarna skulle behandlad i klump. Ändringarna av
stadgarna godkändes.
§10. Val av styrelsen 16/17
a. Ordförande
Valberedningen presenterade sitt förslag: Madeleine Rapp.
Madeleine Rapp valdes till ordförande för styrelsen 16/17
b. Vice Ordförande
Valberedningen presenterade sitt förslag: Elin Sohlberg.
Elin Sohlberg valdes till vice ordförande för styrelsen 16/17
c. Kassör
Valberedningen presenterade sitt förslag: Jennifer Bedhammar.
Jennifer Bedhammar valdes till kassör för styrelsen för 16/17
d. Sekreterare
Valberedningen presenterade sitt förslag: Ylva Sellin.
Ylva Selling valdes till sekreterare för styrelsen 16/17.
§11. Val av revisor
Torsten Gustavsson valdes till revisor för styrelsen 16/17.
§12. Val av valberedning
Valberedningen har inget förslag. Mötet beslutade att styrelsen 16/17 själva får
utse en valberedning.
§13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
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Medlemsavgiften för 16/17 beslutades ligga kvar på samma nivå som för 15/16,
det vill säga 50kr.
§14. Övriga frågor
- Vilken var det bästa turen under verksamhetsåret 15/17 lyftes som en fråga till
styrelsen.
Paddlingsturen och turen och turen till Mela tyckte styrelsen var de
mest uppskattade turerna.
- Frågan om vilket material som har köpts in under verksamhetsåret 15/16.
Styrelsen har köpt in en sovsäck och ett liggunderlag för att låna ut till
medlemmar som inte har egna saker. Man poängterar dock att man
fått pengar till inköp av material som ej hunnit spenderats.
§15. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18:01

Undertecknas:

Madeleine Rapp, Ordförande

Markus Engman, Sekreterare

Gabriel Persson, Justerare

Jennifer Bedhammar, Justerare
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