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PROTOKOLL FRÅN O R D I N A R I E  
Å R S S T Ä M M A ÅR 2016. 

Tid: lördagen den 23 april 2016 kl. 10.10
Plats: Folkets Hus, Surahammar

1.Stämman öppnas. 

Stämman/årsmötet öppnades av ordförande Gunnar Rosén som också hälsade 
deltagarna/ombuden välkomna.

2.Upprop och fastställande av röstlängd.

Följande deltagare/ombud var representerade på stämman från dessa kretsar i 
Naturskyddsföreningen i länet.
Arboga: Niklas Ingerstedt, sekreterare länsförbundet, Olle Bergsten och 
Karin Nilsson, styrelseledamot länsförbundet.
Fagersta: Seppo Ormiskangas.
Hallstahammar: Per Hagström.
Köping: Stefan Wahlgren, styrelseledamot länsförbundet.
Norberg: Hans Nygren
Sala: Susanne Lund-Persholt och Eva Eriksson.
Skinnskatteberg: Elisabeth Skoog, Bertil Skoog och Leif Johansson, 
Valberedning länsförbundet.
Surahammar: Lise-Lotte Norin och Lennart Waara.
Västerås: Gunnar Rosén, ordförande länsförbundet, Bengt Jönsson, Vice 
ordförande länsförbundet, Anna Fryxell, Elov Petersson, revisor länsförbundet 
och Anna Malmström.
Övriga deltagare:
Mårten Wallberg, vice ordförande riksstyrelsen och Kristina Keyzer, 
verksamhetsutvecklare kansli Mälardalen och Sven Nilsson, styrelsesuppleant 
länsförbundet.
 

3.Är stämman behörigen utlyst?

Utlyst på Länsförbundets hemsida den 8 februari 2016 och utskickad kallelse 
till kretsarna i länet den 22 februari 2016.

     Stämman godkände att stämman blivit behörigen utlyst.

4.Val av ordförande för stämman.
 
    Till ordförande för stämman valdes Mårten Wallberg.
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5.Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.

Till sekreterare valdes Niklas Ingerstedt, föreslagen av styrelsen.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 
protokollet.

Till justeringsmän/justerare valdes Lise-Lotte Norin, Surahammar och Lennart 
Waara, Surahammar att justera protokollet jämte mötesordförande tillika 
rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015. 

Ordförande Gunnar Rosén föredrog verksamhetsberättelsen för 2015. 
Efter genomgång lades verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna.

8. Resultat- och Balansräkning för 2015.

     Ordförande Gunnar Rosén föredrog resultat- och balansräkningen för 2015.
Överskott på 3 531,25 till eget kapital.

9. Revisorernas berättelse för 2015.

Elov Petersson redogjorde för revisorernas berättelse. 
Efter genomgång lades revisionsberättelsen för 2015 till handlingarna.
 

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen för 2015. 
   
   Resultat- och balansräkningen för 2015 fastställdes av stämman.

11.Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för 2015.

12.Fastställande av verksamhetsplan för 2016 och budget för 
     år 2016.

Tillägg till Verksamhetsplanen för 2016: ”bevaka gruv- och mineralfrågor”.
Efter tillägget fastställdes verksamhetsplanen för 2016.

Budgeten för 2016 fastställdes.

En preliminär budget för 2017 till ansökan om bidrag från landstinget 
fastställdes. Budgeten är identisk med den fastställda för 2016.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för år 2016 och 
mandatperiod för dessa.

Stämman beslutade följande: 8 styrelseledamöter inklusive ordförande och 
3 suppleanter. Mandatperiod. Se under respektive val 14 och 15.

  
14.Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen år 2016 och 

mandatperiod.
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                     Till ordförande valdes Anna Malmström. Nyval på 1 år.

15. Val av övriga styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter, för år 2016 och 
mandatperiod. 

Val av ordinarie styrelseledamöter:
Gunnar Rosén. Omval på 2 år. Stefan Wahlgren. Omval på 2 år. Karin Nilsson. 
Omval på 2 år och Kristina Jönsson. Nyval på 1 år.
Ledamöter valda år 2015 som kvarstår i styrelsen till 2017 är
Niklas Ingerstedt, Bengt Jönsson och Tom Sävström.
Till styrelsesuppleanter valdes enligt ordning att vara suppleant, ersättare till 
ordinarie ledamöter:
1) Anders Lerner i första hand. Nyval 1 år. 
2) Lena Bergqvist i andra hand. Omval 1 år
3) Sven Nilsson i tredje hand. Omval 1 år.

Valberedningen hade ytterligare förslag till suppleant. Evert Andersson.
Stämman beslutade att inte välja in honom utan istället låta styrelsen att vid 
behov adjungera honom på styrelsemöten.

16.Fyllnadsval

Inga fyllnadsval gjordes.

17.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

     Till revisorer valdes: 
     Elov Petersson och Gudrun Andersson, båda omval t o m årsmötet 2017.

Till revisorssuppleanter valdes:
Annelie Öster Friberg och Lise-Lotte Norin, båda omval t o m årsmötet 2017.

18.Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande.

Leif Johansson och Erik Båve avgår.
Istället valdes Anna Fryxell, Västerås. Hon får stöttning av kretsen i Västerås.

Ingen mer valdes utan stämman beslutade istället att ha en extra stämma i 
samband med länsförbundets höstmöte 2016 för val av ytterligare två personer 
i valberedningen.

19. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning till Riksstämman i 

Norrköping 2016.

                     

Stämman beslutade nominera Anders Lerner att ingå i Valberedningen i 

Riksföreningen.

20.Ärenden som styrelsen förelägger stämman.
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     Inga ärenden att förelägga.

21. Ärenden som väckts genom motion.

Inga motioner har inkommit.

22. Eventuella övriga frågor för överläggning. 

     Se över bidragsregler för bidrag till kretsarna i länet 2017. 
Förslag att bidrag inte beviljas familjemedlemmar utan bara beviljas 
huvudmedlemmar.

Styrelsen ser över bidragsreglerna och behandlar det på extrastämma i 
samband med höstmötet 2016.

            §23.   Stämmans avslutande.

                      Ordförande tackade för förtroendet och avslutade stämman. 

Mårten Wallberg Niklas Ingerstedt
Mötesordförande Mötessekreterare

Lise-Lotte Norin Lennart Waara
Justerare Justerare

!  4


