
Årsmöte för Naturskyddsföreningen Roslagen 
Via Zoom onsdag den 24 mars 2021 kl 18:00

Närvarande: Gabriel Liljenström, Tyra Blum, Dan Johansson, Sofia Gröhn, Victoria Jansson, Ola Nordstrand, Per 
Bengtson, Kristina Mattsson, Ingrid Ehnström, Christer Stighäll, Victoria Janson, Kajsa Dufbäck, Birjer Johnsson, 
Susanne Ortmanns varav fyra var på plats i lokal och övriga digitalt via zoom-länk

1. Mötets öppnande 
Ola Nordstrand öppnade årsmötet.

2. Val av ordförande för stämman 
Kristina Mattsson valdes.

3. Anmälan om valberedningens förslag till sekreterare för stämman 
Sofia Gröhn valdes.

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
Birjer Johnsson och Ingrid Ehnström valdes.

5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
Stämman är utlyst i alla kanaler (Facebook, mailutskick, programblad) i god tid. Utlysningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ola Nordstrand, Sofia Gröhn, Per Bengtson och Tyra Blum redogjorde för verksamheten under verksamhetsåret
2020. Hela dess innehåll finns i verksamhetsberättelsen.

En anmärkning inkom från Victoria Janson som önskade lägga till om Klimatinspiratörsutbildning på 
Rodenkyrkan med Tyra Blum och Klimatgruppen, som mynnat ut i studiecirklar m.m.
Till listan med artiklar i pressen m m ska tilläggas att Blidö Bioblitz 9 maj var med i Naturmorgon den dagen och 
även två veckor senare med redovisning av antal arter.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7.  Fastställande av resultat- och balansräkningar
 Gabriel redogjorde för resultat- och balansräkningarna
 Bra ekonomi i föreningen
 Bokslutet finns redovisat i sin helhet.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

8. Revisorernas berättelse 
 Dan Johansson och Susanne Ortmanns revisionsberättelse presenterades, som konstaterade att 

föreningens ekonomi skötts på ett bra sätt.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

10. Fastställande av verksamhetsplan 
Ola presenterade förslaget till verksamhetsplan. Mycket spännande är på gång. 
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Tillägg till verksamhetsplanen uppkom på mötet: Tyra har fått brev från en Moa om att fältbiologerna försöker 
starta en grupp i Rimbo. RNF kommer att stötta så mycket som möjligt.

Verksamhetsplanen fastställdes.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju inklusive ordförande. 
Ledamöter väljs på två år, suppleanter på ett.

12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
Ola Nordstrand fortsätter då han har ett år kvar.

13. Val av övriga styrelseledamöter 
Sofia Gröhn, Victoria Janson och Per Bengtson omvaldes som ledamöter på två år.
Katja Wiezell valdes till suppleant på ett års omval.
Tyra Blum, Christoffer Hallbäck och Gabriel Liljenström har ett år kvar på sina mandatperioder.

14. Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Dan Johansson och Susanne Ortmanns valdes om på ett år.
Årsmötet beslutade att inte välja någon revisorssuppleant.

16. Val av valberedning 
Kajsa Dufbäck valdes som sammankallande men åtar sig enbart uppdraget att ingå i valberedningen om 
styrelsen kan hitta ytterligare minst en kandidat till. Årsmötet beslutade att styrelsen får detta i uppdrag.

17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 
Inga propositioner från styrelsen.

18. Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner från styrelsen eller medlemmar.

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

20. Stämmans avslutande 
Kristina tackade för visat intresse, uttryckte glädje över att det fungerat så bra med digitalt möte och avslutade 
årsstämman.

Protokollet justeras:

Ort, datum:

Årsmötesordförande: Kristina Mattsson  

Ort, datum:

Justerare: Birjer Johnsson Ingrid Ehnström 
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