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Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen Roslagens kretsstämma den 
20 mars 2013 
 
Kl 18.00–19.00. Plats: Färsna gård, Norrtälje, 
Närvarande: 20 personer, se bilaga 1. 
 
§ 1 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
 Kretsstämman förklarades utlyst enligt stadgarna. 

 
§ 2 Val av ordförande för stämman 
 Kristina Mattsson valdes till ordförande. 
 

§ 3 Val av sekreterare för stämman 
 Maria Ericsson valdes till sekreterare. 
 

§ 4 Val av en justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
Roine Karlsson valdes till justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 
 

§ 5  Godkännande av dagordning 
Denna punkt lades till efter erinran från stämmans ordförande. Punkten ”fastställande 
av resultat- och balansräkning” och ”revisorns berättelse” skiftade plats i 
dagordningen. Biogas lades till som en fråga under övrigt. I övrigt godkändes 
föreslagen dagordning av stämman.  

 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Föreningens ordförande Per Bengtson föredrog verksamhetsberättelsen varefter 
denna godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Föreningens kassör Markus Grahn redogjorde för resultat – och balansräkningen 
varefter denna godkändes. Från stämman kom en synpunkt om uppställningen i 
budgeten avseende miljöfond, ansåg att nuvarande uppställning är missvisande. Det 
framkom även önskemål från stämman att se över miljöfonden.  

 
§ 8 Revisorernas berättelse 

En av föreningens revisorer, Kristina Mattsson, föredrog revisionsberättelsen. 
 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för räkenskapsåret 2012. 
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§ 10 Fastställande av verksamhetsplan 
Föreningens ordförande Per Bengtson föredrog verksamhetsplanen varefter denna 
godkändes och lades till handlingarna. Nils Edberg berättade om ett pågående 
samarbete med Norrtälje FN-förening där en cykelaktivitet planeras. Som tillägg 
berättade Per Bengtson om de aktiviteter som har utförts efter årsskiftet. Per 
berättade även om ett naturvårdsprojekt - Värdefull odlingsbygd, som har beviljats 
bidrag från Leader UROSS. Projektet kommer att drivas tillsammans med Norrtälje 
naturvårdsstiftelse och Roslagens ornitologiska förening. Ett annat projekt - Rädda 
ejdern, har beviljats bidrag från Naturskyddsföreningens rikskansli. I detta projekt 
planeras ett seminarium i höst och det kommer troligtvis ske i samarbete med 
Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Per avslutade med att berätta att kretsens skogsgrupp 
har sökt medel från Naturskyddsföreningens rikskansli för att rädda Sunnnarbyskogen. 
Skogen är ett område med mycket höga naturvärden, bland annat väldigt rikt på 
taggsvampar.   

 

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
Kretsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter för 2013 skall vara nio stycken 
varav en är ordförande, sex stycken är ordinarie ledamöter och två är suppleant. 

  

§ 12 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
 Kretsstämman valde Per Bengtson till ordförande för 2013, omval ett år. 
  

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter 
Markus Grahn och Frida Skagerberg är styrelseledamöter med ett år kvar på sitt 
mandat. Omval gjordes av Nils Edberg och Kristiina Mustonen, omval två år.  
Ett nyval gjordes av Kjell Färnkvist och Veronica Areskoug, nyval två år respektive ett 
år. Magdalena Rinaldo omvaldes som styrelsesuppleant, omval ett år. Gun 
Mälhammar nyvaldes som styrelsesuppleant, nyval ett år. 

 
§ 14 Eventuella fyllnadsval 
 Inget fyllnadsval gjordes 
 

§ 15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Kristina Mattsson och Dan Johansson omvaldes som ordinarie revisorer på ett år. 
Suzanne Breitholtz omvaldes som revisorsuppleant, omval ett år.  

 
§ 16 Val av valberedning 

Till valberedningen omvaldes Gert Straschewski som sammankallande, Jessica 
Eisenring som ordinarie samt Yvonne Larsson som suppleant.  

 

§ 17 Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Inga ärenden har kommit in. 
 

§ 18 Ärenden som väckts genom motion 
 Inga motioner har kommit in.  
 
§ 19 Firmateckning 

Kretsstämman beslutade att lokalkretsens firma tecknas var för sig av föreningens 
ordförande Per Bengtson och föreningens kassör Markus Grahn. 
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§ 20 Övriga frågor 
 
 Ramsen. Roine Karlsson framförde önskemål om att se över förvaltningen av Ramsen. 
 

Biogas. Björn Örnskär undrade vad som har hänt i frågan. Styrelsen meddelade att de 
inte har fått någon återkoppling från kommunen. Stämman framfördes önskemål om 
att Naturskyddsföreningen Roslagen lobbar för frågan hos klimatnämnden. 

  

§ 21 Stämmans avslutande 
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och framförde att hon är imponerad av 
styrelsens arbete, tycker att de har åstadkommit mycket under året. Ordförande Per 
Bengtson tackade av stämmans ordförande. Avgående styrelseledamot Maria Ericsson 
avtackades. 

 
 
 
Justeras: 
 
 
___________________________________                   ___________________________________ 
Kristina Mattsson, stämmans ordförande                         Roine Karlsson, justerare 
 
Bilaga 1: Närvarande 
 
 
Bilaga 1 
 
Närvarolista Naturskyddsföreningen Roslagens årsstämma 2013 (20 st) 

1. Maria Ericsson  
2. Kristiina Mustonen 
3. Gun Mälhammar 
4. Nils Edberg  
5. Eva Örnskär 
6. Björn Örnskär 
7. Magdalena Rinaldo 
8. Lenn Jerling 
9. Kjell Färnkvist  
10. Frida Skagerberg 
11. S. Söderlund 
12. Karin Lundgren 
13. Britt Eriksson    
14. Rolf Embro 
15. Micael Söderman 
16. Bella Skagerberg Söderman 
17. Roine Karlsson   
18. Kristina Mattsson  
19. Per Bengtson  
20. Markus Grahn 


