
 

 

 

Föreningsstämma för  

LEDER I HELSINGESKOGEN  
Ekonomisk Förening 

Dag: 2020-10-20  

Tid: 18:30-21:00 

Plats: Slalombacken i Edsbyn 

Närvarande: Lotten Andersson, Emil Forsmark, Christoffer Karlström, Björn Landgren, Sune Larsson och Anna 

Rudman,  

PROTOKOLL 

1. Ordförande Sune Larsson öppnar stämman. 

2. Stämman väljer Sune Larsson till ordförande för föreningsstämman och Lotten Andersson 

till protokollförare. 

3. Stämman väljer Emil Forsmark till justerare. Till rösträknare väljs Björn Landgren och Anna 

Rudman.  

4. Röstlängden godkänns. 

5. Stämman är utlyst enligt stadgarna. 

6. Dagordningen fastställs. 

7. Styrelsens årsberättelse och förvaltningsberättelse läses och läggs till handlingarna. 

8. Balansräkningen gås igenom och revisionsberättelsen läses. 

9. Vi fastställer balansräkningen och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

10. Vi beslutar att arbetet ska fortgå utan arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

11. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår förblir densamma (se bil.1) 

12. Vi väljer Emil Forsmark till ny styrelseledamot och Björn Landgren till ny ersättare i 

styrelsen (se bil.2). 

13. Övriga styrelseledamöter fortsätter sitt arbete i styrelsen (se bil.2), med  Sune  Larsson som 

ordförande. 

14. Curt Arsander och Per Olof Hansers fortsätter som revisorer med Nils Erik Falk som 

ersättare (se bil.2). 

15. Vi diskuterar verksamhetsplanens olika punkter och fördelar några näraliggande uppdrag 
Christoffer ska börja bygga upp ett medlemsregister. Emil ska diskutera ett framtida sponsorprojekt 
med Sofia Leanders. Lotten ska undersöka hur Scensation i Järvsö skapade sin vandringsapp och 
Sune fortsätter med ledarbetet och skyltarna. 

16. Vi pratar avslutningsvis om att ha olika sektioner inom föreningen för att kunna tillgodose 

olika ledanvändare/intressenters önskemål.  
Anna får i uppdrag att ta kontakt med Sara-Mi Lindén på Humlas ridskola för att på sikt skapa en 
ridsektion inom vår förening. Sune påpekar nyttan av en särskild bit led för fyrhjulingsåkare och 
funderar vidare på var en sådan skulle kunna skapas. Vi andra funderar på olika vägar framåt inom 
vandring, cykling och skoteråkning. 

17. Nästa årsstämma hålls i mars 2021. 

Lotten Andersson, sekr. Emil Forsmark justerare 

Bilaga 1 Medlemsavgifter. Bilaga 2 Styrelsen 2020 

 



 

 

 

BIL. 1 

MEDLEMSAVGIFTER 2020 
LEDER I HELSINGESKOGEN  

Enskilda medlemmar  100 Kr  
Ideella föreningar  500 Kr  
Företag upp till 5 st. anställda  1000 Kr  
Företag med 6 till 10 st. anställda  2 500 Kr  
Företag med 11 till 25 st. anställda  5 000 Kr  
Företag med mer än 26 st. anställda  10 000 Kr  

 

BIL. 2 

STYRELSEN LEDER I HELSINGESKOGEN 2020   

 
Mail: sune.wmk@gmail.com , info@kanotcamping.se, eslasanna@gmail.com, janne.setterberg@gmail.com, 

curt.arsander@helsingenet.com, hogatan15@gmail.com, e.forsmark@gmail.com, gudrun.axman-jumisko@ovanaker.se 
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