ÅRSMÖTE
Fotgängarnas förening (FOT)
Måndagen den 16 april 2013 kl. 13.00
Plats: VTI, Linköping
Närvarande: Sonja Forward (mötessekreterare), David Lindelöw, Inger Sundström, Emil
Frodlund och Lennart Adolfsson. Hans Westberg och Inger Forsberg deltog via telefon.
1. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
2. Val av ordförande för mötet
David Lindelöw valdes till ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för mötet
Sonja Forward valdes till sekreterare.
4. Val av två justerare
Emil Frodlund och Inger Sundström valdes till justerare.
5. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst
Årsmötet var behörigt utlyst.
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012
Verksamhetsberättelse:
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen, som bland annat redovisar
följande punkter:



FOT publicerade en rapport där Sveriges kommuner rangordnats efter hur
säkra de är för fotgängare.
FOTs hemsida har utvecklats under året och sedan slutet av året finns
FOT även på Facebook.
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FOT skrev en debattartikel som handlade om vem som skall ansvara för
kostnaderna för halkolyckor.
FOT har sammanställt en rad olika rekommendationer för fotgängartrafik.
FOT har lämnat synpunkter på fem olika remisser.

Bokslut:
Resultaträkningen och verksamhetsberättelsen godkändes.
7. Behandling av revisionsberättelse
Behandling av revisionsberättelse: ingen revisor var närvarande, varför
ordföranden läste upp revisionsberättelse av revisor Hans Westberg och Jerk
Wiktorsson.
Revisionsberättelsen godkändes.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
9. Förslag till medlemsavgifter
Medlemsavgiften är oförändrad.
Numer finns också en möjlighet för kommuner att vara associerade
organisation/medlemmar, och de betalar efter storlek i tre olika grupper. Avgift
mellan 500 kr och 10 000 kr beroende på invånarantal.

10. Ev. inkomna ärenden och motioner
Inga inkomna ärende eller motioner.
11. Val av styrelseordförande
Nuvarande ordförande Sonja Forward väljs på nytt enligt valberedningens förslag.

2

12. Val av styrelseledamöter
Gunnar Carlsson, Christer Hydén, David Lindelöw, Järda Blix och Ulf Eriksson
valdes på 2 år.
Emil Frodlund och Elin Sandberg valdes på 1 år.
3 styrelsemedlemmar har ett uppdrag med ett år kvarstående (Inger Forsberg,
Ninnie Gustafsson och Krister Spolander).
13. Val av revisorer och revisorsersättare
Hans Westberg och Jerk Wiktorsson valdes på ett år.

Revisorsersättare: Eva Norman valdes för ett år.
14. Val av valberedning samt suppleanter
Inger Sundström och Alla Bäck valdes för ett år
15. Behandling av förslag från styrelsen eller föreningens medlemmar
FOT:s krav på övergångsställen för fotgängare diskuterades och kommer att
publiceras under 2013.
16. Tid för protokolljustering och protokollets tillgänglighet för medlemmarna
Protokollet görs tillgängligt under juni månad.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
18. Årsmötet avslutas
Sonja Forward (mötessekreterare)

-------------------------------------

Justeras:
Emil Frodlund

Inger Sundström
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