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Datum

2012-03-27

Protokoll – Årsmöte FAH Kommunerna och Miljön
Tid:
Plats:

Tisdagen den 27 mars 2012
Näringslivets Hus, Stockholm

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Carina Ohlsson hälsade deltagarna välkomna och öppnade
förbundsstämman. Vidare informerade hon om att de punkter som ska behandlas på
årsmötet framgår av punkt 10.4 i förbundets stadgar och att de finns på den utsända
föredragningslistan.
§ 2 Val av ordförande och vice ordförande på stämman
Carina Ohlsson valdes till ordförande och Lars Thunberg till vice ordförande på
stämman.
§ 3 Val av sekreterare på stämman
Katrin Larsson valdes till sekreterare på stämman.
§ 4 Val av två justerare på stämman
Lilith Svensson, Varberg och Göran Öhman, Luleå valdes till justerare och tillika
rösträknare på stämman.
§ 5 Fastställande av röstlängd för stämman
Deltagarlistan utgör underlag och justeras vid behov under mötet.
§ 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman ska enligt stadgarna kallas skriftligt senast fem veckor i förväg, vilket hade
skett via brev och e-post. Stämman beslutade att årsmötet blivit behörigen
sammankallat.
§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2011 gicks igenom
av ordföranden. Revisionsberättelsen för 2011 föredrogs av kassör Leif Schöndell.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning samt att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§ 9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Ordföranden meddelade att inga framställningar från styrelsen eller motioner från
medlemmar fanns för behandling.
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§ 10 Fastställande av årsavgifter
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förbundets årsavgifter ska
vara oförändrade.
§ 11 Fastställande av arvoden
Stämman beslutade att inga arvoden utgår till förbundets funktionärer. För dessa
utgår dock ingen deltagaravgift vid förbundets konferenser.
§ 12 Val av ersättare till valberedningen
Då förslag saknades beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag
på ersättare till valberedningen till nästa årsmöte.
§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Ordföranden meddelade att inga framställningar från styrelsen eller motioner från
medlemmar fanns för behandling.
§ 14 Avslutning
Ordföranden Carina Ohlsson tackade stämman för visat engagemang samt förklarade
därefter årsmötesförhandlingarna för avslutade.
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