
Årsmöte 2017 Naturskyddsföreningen Roslagen 
Färsna gård, Norrtälje, måndag 13 mars 2017 kl 18:30. 

 

 
§1 Mötets öppnade.   
Ordförandet Per Bengtson öppnar mötet 

 

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

 

 
§3 Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 

Kristiina Mustonen har valts till sekreterare 

 

 
§4 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 
Ola Nordstrand och Birger Björnerstedt valdes till justerare 

 

 
§5 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst. 
Kallelsen har varit ute i rätt tid på programbladet och på hemsidan. Stämman förklarades 

utlyst enligt stadgarna. 

 

 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Per Bengtson läste igenom berättelsen för det 46:e verksamhetsåret, se bilaga: 

Verksamhetsberättelse 

 

 
§7 Revisorernas berättelse. 
Dan Johansson har med Susanne Ortmanns gått genom räkenskaperna och tillstyrker 

ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.  

 

 
§8 Fastställande av resultat- och balansräkningar. 

Föreningens kassör, Markus Grahn, redogjorde för resultat- och balansräkning. Schysst 

sommar projektet har överskott, den rullar på men i slutet av 2017 ska överskottet återbetalas 

om den finns kvar. Balansräkningen godkändes och lades till handlingarna. 

 

 
§9 Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.  

 

§10 Fastställande av verksamhetsplan. 

Per Bengtson läste igenom verksamhetsplanen för 2017. Från stämman ställdes frågan om 

vilka skogar skogsgruppen har i åtanke att arbeta med. Styrelsen konstaterade att allmänheten 

får gärna komma med tips om värdefulla skogar att rädda. 

 



§11 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa. 

8 ledamöter, inkl. ordförande, och 2 suppleanter ska utgöra styrelsen. Tre ledamöter har ett år 

kvar av sin respektive mandat. 

  
 
§12 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen. 

Kristiina Mustonen valdes till ordförande, nyval ett år 

 

 
§13 Val av övriga styrelseledamöter. 
Styrelseledamoter: Nils Edberg och Lars Björklund, omval två år av båda samt Hilde 

Nystrand och Charles Jamuremye, nyval två år av båda. 

Styrelsesuppleanter: Kajsa Dufbäck, omval ett år och Katja Wiezell, nyval ett år. 

  

 
§14 Eventuella fyllnadsval. 
Inget fyllnadsval gjordes. 

 
 
§15 Val av två revisorer och en revisorsuppleant 
Dan Johansson och Susanne Ortmanns omvaldes som ordinarie revisor på ett år. Suzanne 

Breitholtz omvaldes som revisorsuppleant, omval ett år.          

 
 
§16 Val av valberedning. 
Till valberedning valdes Yvonne Larsson och Birjer Johnsson. 

 
 
§17 Ärenden som styrelsen förelägger stämman.        

Inga ärenden 

 

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

 
 
§19 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 
 
 
§20 Stämman avslutas. 
Det avgående ordförandet Per Bengtson avtackas och stämman avslutas 

 

Årsmötets ordförande: 

 

Kristina Mattsson 

Noterat av:    Justerat av: 

 

Kristiina Mustonen   Ola Nordstrand Birger Björnerstedt 


