Protokoll: Årsmöte 2016 Naturskyddsföreningen Roslagens
kretsstämma – mars 22 2016

Kl 18:30-19:30 Plats: Färsta gård, Norrtälje
Närvarande: 25, se bilaga 1
§1 Mötets öppnade.
Per Bengtsson öppnade mötet och hälsade alla välkomma.

§2 Val av ordörande för stämman.
Per Begntsson valdes till ordförande.

§3 Val av sekreterare för stämman.
Veronika Areskoug valdes till sekreterare.

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

§5 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst.
Kretsstämman förklarades utlyst enligt stadgarna.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Förenings ordförande Per Bengtsson föredrog verksamhetsberättelsen för den 45:e verksamhets året,
se bilaga 2. Föreningen har haft 1827 medlemar, en minskning med 57.
Nils Edberg berättar om Norrtälje Naturvårdsstiftelsens arbetet, inklusiv det viktigt arbete att få
Farsna gård till naturreservat.
Varefter verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§7 Revisorernas berättelse.
En av revisorerna, Susanne Ortmanns, föredrog revisorernas berättelse.
§8 Fasstställande av resultat- och balansräkningar.
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Föreningens kassö, Markus Grahn, redogjorde för resultat- och balansräkning. Ett överskott i årests
balansräkning beror till stor del på intäkter koplat till projektet schysta sommaren som ska förbrukas
i projektets förlängning. Balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 9 Frågon om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Ansvarsfrihet beviljas styrelsen för räkenskapsåret 2015.
§10 Fastställande av verksamhetsplan.
Förenings ordförande, Per Begntsson, föredrog verksamhetsplanens utkast för 2016, se bilaga 3,
varefter den godkändes och lades till handlingarna. Från stämman stäldes frågan ”Kan vi upvakta
klimatnämden?”
Kajsa berätter om ”banta plasten” vid förskolorna. Liljan Johansson berättar att förskolorna har
redan börjat ta bort plast från inköpen.
Det bestämms att Verksamhetsplanen ska läggas upp på hemsidan.

§11 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa.
Kretsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter för 2016 ska vara tio stycken, varav en
ordförande, sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 12 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen.
Kreststämman valde Per Bengtsson till ordförande för 2016, omval ett år.

§ 13 Val av örvriga styrelseledamöter.
Kristiina Mustonen, Nils Edberg, Kajsa Nyberg, Lars Björklund är styrelseledamöter med ett år kvar i
sin mandat. Omval gjordes av Veronika Areskoug och Markus Grahn, omval två år. Nyval gjordes av
Sean Dagerman, på två år. Som suppleanter på ett år valdes Kajsa Dufbäck och Lilian Johansson båda
på ett år. Se bilaga 4.

§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.
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§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
Per Begntsson läser upp om ”cyckle uppropet” ur Norrtälje tidning Debatt. Det beslutas att vi ska
vara med!

§20 Stämman avslutas.
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och avslutade stämman.

Noterat av:

Veronika Areskoug
Justerat av:

Ola Nordstrand

Susanne Ortmanns
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Bilaga 1: Deltagarlista – Årsstämma 2016, Naturskyddsföreningen Roslagens krets (25 pers.)
Susanne Ortmanns
Nils Edberg
Göran Iudernvall
Markus Grahn
Kajsa Dutbäck
Gert Stuarchewski
Suzanne Breitholtz
Christey Stighäll
Evy Skogsberg
Sonja Andrersson
Ola Nordstrand
Birjer Johnsson
Yvonne Larsson
Liljan Jogansson
Ove Pettersson
Liass Bünson
Karin L. Felander
Sean Dagerman
Layensa Givern
Maria Högqvist
Maria Mattsson
Kajsa Nyberg
Leif Gustavsson
Veronika Areskoug
Per Bengtsson

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse år 2015
Bilaga 3 Verksamhetsplan år 2016
Bilaga 4 Valberedningens förslag
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