
Framtiden I Våra Händer 

Protokoll från Årsmötet 2022-05-22 

Gällande verksamhetsåret 2021  

Plats: Holma folkhögskola Höörs kommun 

Närvarande: Gunilla Winberg, Kurt Gustafsson, Rune Lindström, Ruby Lindström  
Annika Winning, Gisela Fritzsche samt del av tiden Rigmor Sylvén och Jörgen 
Leufstedt. 

1. Mötet öppnas 

Ordf. Gunilla Winberg öppnade årets möte för genomförande enl. dagordning. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ordf. Annika Winning, Sekr. Kurt Gustafsson  

3. Val av protokolljusterare 

Rune Lindström och Gunilla Winberg 

4.Godkännande av dagordning 

Godkändes för genomförande av mötet 

5. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning 

Frågan besvarades med: Ja 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 

Annika Winning läste upp verksamhetsberättelsen som därefter godkändes av mötet. 

7. Fastställande av Resultat och Balansräkningen verksamhetsåret 2021 

Rapporten föredrogs av Rune Lindström och fastställdes av mötet.  

8. Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen, gällande Resultat och balansräkningen, ges stöd och 
föreningen med dess kassör Rune Lindström kan beviljas ansvarsfrihet ang. det 
ekonomiska handhavandet. Angående föreningens inbetalningsrutiner påpekas 
brister enligt särskilt Gransknings-PM. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2021 

Med beaktandet av under 2022 möjliga bättringsåtgärder av brister angivna i 
revisorernas Gransknings-PM, ges styrelsen ansvarsfrihet för året 2021.  

10. förslag till Verksamhetsplan för 2022 med budget  

Mötet gick igenom planen och gjorde budgetjusteringar i paritet med förväntat 
ekonomiskt läge. Verksamhetsplanen med reviderade budgetposter biläggs detta 
protokoll.  

11. Godkännande av förslag till verksamhetsplan för 2022 



Godkändes efter justering enligt ovanstående punkt 10. 

12. Styrelsens förslag till årsmötet: 

Förslag till ändrad mötesstruktur för styrelsemöten, nominering för utdelning ur Anna 
Horns fond samt FIVH-pengar till stormöte på Holma konstaterades vara komplexa 
och inte genomlysta i en bredare kontext. Mötet beslutade att flytta frågorna till punkt 
22, Övrigt för avrapportering och diskussion. 

13. Motioner till årsmötet 

Inga motioner hade inlämnats. 

14. Valberedningens förslag presenteras 

Årsmötets valde enligt presenterat förslag som framgår av följande punkter: 

15. Val av ordförande på ett år 

Gunilla Winberg  (kvarstår 2022 och 23 i ordinarie styrelsen) 

16. Val av ordinarie styrelsemedlemmar  

Omval för 2 år 2022 och 2023: Gunilla Winberg, Kurt Gustafsson. Kvarstår under 
2022, Anders Persson, Karin Nilsson Jungermann och Rune Lindström. Nyval för 2 
år 2022 och 2023: Bern-Inge Johansson 

17. Val av ersättare i styrelsen 

Omval för 1 år, Peter Eller och Eva Tidner. Nyval för 1 år: Rigmor Sylvén 

18. Val av revisorer 

Omval för 1 år, Fredrik Wassermeyer och Stephan Gyllenhammar 

19. Val av firmatecknare för 2022 

Ordförande Gunilla Winberg och kassören Rune Lindström var för sig. Vid 
penningutbetalningar över 10 000 kronor ska båda teckna firman. (Noteras även i 
protokoll från efterföljande, Konstituerande möte.) 

20. Val av ansvarig för hemsidorna 

Beslutades att Annika Winning fortsätter som ansvarig redaktör för hemsidorna  

21. Val av valberedning 

Annika Winning och Gunnel Lundmark har uttalat att de kan kvarstå för nästa år. 
Årsmötet beslöt anta erbjudandet. 

22. Övrigt för avrapportering, diskussion och beslut 

Frågor enl. dagordning flyttade från punkt 12 

1. Ändrad mötesstruktur med endast 2 fysiska styrelsemöten, per år exkl. 
konstituerande efter årsmötet. Motivering: Svårt att samla beslutsföra fysiska möten, 
arbetskrävande och i övrigt mindre bra ur miljösynpunkt. Förslaget innebär 
stadgeändring som genomförs med beslut i två efterföljande års/medlemsmöten 
Beslut: Detta årsmöte beslutar att den ändrade mötesstrukturen genomföres och att 
ett andra beslut därom fattas vid årets höst/medlems och styrelsemöte.  



2. Förslag till utdelning ur Anna Horns minnesfond på 5 000 kr till SKF, Skånes 
Kärngårdsförening. Motivering: SKF skulle med tillskott från FIVH på 5 000 kr i 
samarbete anordna ett Riks/stormöte på Holma om Kärngårdsrörelsen i tiden. Beslut: 
Inte helt förenligt med AH- fondens intentioner att villkora ett mottagande av gåvan.  
Ny mottagare av AH-gåvan ska nomineras. 

Beträffande föreslaget att FIVH, enl. budget bidrar med 5 000 kr till SKF för att i 
samverkan med Skånes Kärngårdsförening, SKF, på Holma, anordna ett 
Riks/stormöte om Kärngårdsrörelsen, kvarstår.   

Frågor mm upptagna under .22 enl. dagordning. 

1. Annika Winning redogjorde i korta drag för dagsläget och har följande förslag: En 
Redaktionsgrupp eller liknande bildas för gemensam bedömning av hemsidornas 
form, innehåll och aktivering. Beslut: Styrelsen arbetar vidare med en lösning som 
tydliggör och stärker hemsidornas utåtriktade bild av FIVH-s verksamhet i samhället. 

2.Mot bakgrund av FIVH:s sjunkande medlemsantal, åldersstruktur mm: Hur osv. ska 
vi arbeta med dessa frågor.? I mötet gavs ingen tid åt dessa frågor. Får bearbetas 
vidare i styrelsen under året. 

3.Hur ska ett eventuellt Riks/stormöte på Holma fhsk, ang. Kärngårdsrörelsen 
genomföras i samarbete mellan SKF, Skånes Kärngårdsförening och FIVH.? Beslut: 
Vi avvaktar SKF:s infoarbete i föreningen om frågan och hur arbetet kan drivas 
vidare. Jörgen Leufstedt för frågorna vidare och återkommer för vårt fortsatta arbete. 

23. Ytterligare övrigt  

1. Frågan om nominering till årets gåva ur AH:s minnesfond för utdelning vid  
höstmötet, kvarstår. Beslut: Styrelsen arbetar vidare med nomineringsförslag. 

2. Ett Höstmöte. Förslag: Anordnas i Söderhamntrakten. Två alternativa tider 
kommer att föreslås. Förslaget bearbetas vidare i styrelsen inkl. frågan om hur info. 
om mötet ska delges alla medlemmar.  

3. Fråga om höjning av medlemsavgiften. Beslut: Avgiften höjes till 200 kr/år. 

4. Frågor i anslutning till medsänd artikel: ”Ett annat sätt att leva” har ställts till alla 
riksdagspartier. Svar ska publiceras i Miljömagasinet enl. Verksamh.pl. Obs! Artikeln 
sändes ut med årsmöteshandlingarna till alla FIVH-medlemmar för ev. egna 
funderingar och svar.  

23. Mötet avslutas 

Gunilla Winberg avslutade mötet och tackade mötesordförande och alla deltagare för 
en livaktig hoppingivande insats. 

 

Mötesordf.        Annika Winning       Sekr.     Kurt Gustafsson    

 

Justerare          Rune Lindström                    Gunilla Winberg  

 



 


