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§1     Mötet öppnas 
 

§2    Har stämman blivit behörigen utlyst?  
Årsmötet beslöt att stämman blivit behörigen utlyst. 

 

§3     Val av ordförande för stämman 

Styrelsen föreslog och stämman valde Kerstin Tyllström till stämmans 

ordförande. 

 

§4     Styrelsens val av sekreterare för stämman 

Styrelsen föreslog och stämman valde Johan Landgren till sekreterare. 

 

§5     Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 

Till justerare valdes Sofie Grettve och Desirée Johansson. 

 

§6     Styrelsens verksamhetsberättelse 
På sidan 3 i verksamhetsberättelsen 2012 under rubriken ”Skydd av 

naturområden, reservat mm” 

[…] ”Kretsen arbetar även aktivt för att bevara skyddsvärda områden i 

Rågsveds Friområde från allt för hård alltför hård exploatering”. 

 

Stämman beslutar att stryka från allt för hård alltför hård exploatering från 

verksamhetsberättelsen. 

 

Större utgifter i Bokslut 2012 är Projekt Ökad grön stadsbyggnad på 20 000kr 

och återbetalningen av pengarna från Projekt Skolmat på 8000kr.  

 

§7    Revisorernas berättelse 

Revisorerna har granskat räkenskaper, årsredovisning och övriga handlingar av 

betydelse för revision. Föreslår att styrelsen och dess kassör beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

Årsmötet godkände revisorernas berättelse. 

 

§8      Fastställande av resultat- och balansräkningar 

Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen  

 

§9     Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet från föregående års förvaltning. 



 

§10a   Fastställande av verksamhetsplan 
För verksamhetsplanen 2013 föreslår årsmötet att under rubriken Långsiktigt 

hållbart samhälle och hållbar livsstil lägga till följande:  

Utsläppen av växthusgaser från trafiken ska minska genom en medveten 

samhällsplanering så att kollektivtrafiken byggs ut och taxorna hålls så låga 

som möjligt, cykeltrafiken prioriteras och biltrafiken minskas. 

 

Verksamhetsplanen fastslås med föreslagna tillägg. 

 

Språklig justering av stadgarna föreslogs och antogs, se 10b. 

 

§10b  Språklig justering av stadgarna. 

Styrelsen anser att språket i kretsens stadgar är för ålderdomligt och föreslår 

följande språkjusteringar: 

 

 1 § Uppgifter 

o Verksamhetsområdet omfattar stadsdelarna Enskede, Farsta, 

Hammarby, Skarpnäck, Söderled, Vantör och Årsta. 

Ändras till 

o Verksamhetsområdet omfattar stadsdelsområdena Skarpnäck, 

Farsta samt Enskede-Årsta-Vantör. 

 

 6 § 

o Vid ordinarie stämma ska förekomma 

1. Fråga om Stämman blivit behörigt upplyst 

18. Stämmans avslutande 

Ändras till 

o Vid ordinarie stämma ska förekomma 

1. Stämman öppnas 

2. Fråga om Stämman blivit behörigt upplyst 

19. Stämman avslutas 

 

 

 



o Vill medlem underställa ordinarie stämma förslag, ska detta inges 

skriftligen till styrelsen före den 15 februari. Förslag som avser 

ändring av kretsens stadgar ska inges för den 15 januari. 

Ändras till 

o Vill medlem lämna motion till ordinarie stämma, ska motionen ha 

inkommit skriftligen till styrelsen före den 15 februari. Förslag som 

avser ändring av kretsens stadgar ska inges före den 15 januari. 

 
 

 10 § Räkenskaper 

o Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska 

före april månads utgång inges till riksföreningens kansli. 

Ändras till 

o Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska 

före april månads utgång skickas till riksföreningens kansli. 

 
§11  Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 

Stämman beslutar att styrelsen ska vara nio personer 

  

§12  Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
Ordförande, Einar Engström, valdes på årsmötets 2012 på två år och sitter kvar. 

 

§13 Val av övriga styrelseledamöter 

Följande ledamöter valdes på två år vid årsmötet 2012 och sitter kvar: 

Einar Engström, Johan Landgren, Ulla Arnberg och Michael Eriksson 

 

Valberedningen föreslår att följande personer blir omvalda på två år: 

Karin Kuttainen, Lasse Lindgren och Monica Attebrant 

 

Stämman beslutar att Karin, Lasse och Monica blir omvalda 

 

Valberedningen föreslår att följande personer blir invalda i styrelsen på två år: 

Emmelie Golabiewski och Patrik Bertram 

 

Stämman beslutar att Emmelie och Patrik blir invalda i styrelsen 

 

§14   Eventuella fyllnadsval 
Finns ej 

 

§15   Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Valberedningen föreslår att sittande revisorer och revisorssuppleanter; Kerstin 

Tyllström, Eva MacArthur, Thord Håkansson och Ann-Marie Edberg blir 

omvalda 

 



Stämman beslutar enligt valberedningens förslag 

 

§16   Val av valberedning 
På förslag om valberedning föreslås omval av Birgitta Råstander och Maria 

Bergström.  

 

Stämman beslutar att Birgitta och Maria väljs om. 

 

§17   Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Finns ej 

 

§18   Ärenden som väckts genom motion 
Finns ej 

 

§19 Stämmans avslutande 
Mötesordförande avslutar mötet. Kretsens ordförande tackar å styrelsens 

vägnar tidigare styrelseledamöterna Tomas Bergenfeldt och Erik Stigell, som 

lämnar styrelsen, för gott samarbete.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 

Johan Landgren 

 

 

 

 

 

 

Stämmordförande 

Kerstin Tyllström 

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

Sofie Grettve    Desirée Johansson 


