
Sällskapet för Naturskydd
i Kristinehamn

Protokoll fiirt vid årsmöte 2015-03-02.
Tid: 18.30 -20.30.
Plats: Biblioteket,
Paragrafer: 1-19.

§ 1 Mötets öppnande och fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Sttimman svarar ja päfrägat

§ 2 Val av ordfiirande fiir stämman
Birger Ahlstrand fi)reslås och våiljs till ståimmans ordftirande.

§ 3 Anmälan om styrelsens val av sekreterare fiir årsmötet.
Maria Melin ftireslås och väljs till sekreterare ftir stiimman.

§ 4 Val av två justerare och tillika rösträknare att jämte stämmans ordl'iiirande
justera protokollet
Lena Karlsson och Gunnar Karlsson loreslås och våiljs av ståimman.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse for 2014
Björn Broqvist redogör for 2014 års verksanrhetsberättelse.

§ 6 Revisorernas berättelse
Nils Dåverhög har med Gunnar Axelsson gått igenom räkenskaperna frr 2014 ochfinner
dem i god ordning. De ftireslår att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret
2014 vilket st2funman beslutar.

§ 7 tr'astställande av resultat och balansräkning fiir 2014
Bengt Brunsell redogör för 2014 års resultat och balansriikning. Ståimman faststiiller 2014
års resultat och balansriikning.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet for 2014 års fiirvaltning
Styrelsen beviljas av stzlmman ansvarsfrihet ftir 2014-

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan ftir 2015
Verksamhetsplanen ftir år 2015 fastställs av stiimman.

§ 10 Val av ordfiirande ftir eu hr
Valberedningen ftireslar Björn Broqvist fi)r ett år och ståimman väljer honom ftir ett år.

§ 11 Val av tre styrelseledamöter fiir en tid av två år
Valberedningen ftireslär val av Viktoria Dalgård, Elsa Hallbäck, JohanNyberg. Stiimman
bifaller valberedningens ftirslag och väljer de tre fi)reslagna personerna fiir en tid av tväär.
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§ 12 Val av en styrelsesuppleant fiir en tid av två år
Valberedningen har inte lyckats hitta någon. Suppleant vakant.

§ 13 Eventuella fyllnadsval
Valberedningen har inte lyckats hitta någon ersättare på ett år istiillet ft)r Kristina som
önskat liirnna sitt uppdrag i frrtid. Ledamot vakant.

§ 14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant fiir ett år
Valberedningen ftireslår Bertil Andersson och omval avNils Dåverhög som ordinarie
ledamöter och nlval av Lennart Holmdal som revisorssuppleant. Nils fiireslås vara
sammankallande. Stiimman välj er enligt valberedningens ftirslag.

§ 15 Val av valberedning flir ett år
Stiimman foreslår sittande valberedning Tord Quick, Ulf T Carlson och Birger Ahlstrand.
Ulf är sammankallande.

§ 16 Fastställande av årsavgift fiir enbart medlemskap i Sällskapet fiir Naturs§dd
Stiimman beslutar att årsavgiften ska fortsätta vara 100 kr.

§ 17 Ersättningar till styrelsen fiir diverse utlägg
Stiimman beslutar att styrelsen ffir ersätia faktiska kostnader och sjåilva ftirdela ft)r diverse
utlägg.

§ 18 Övriga frågor
Gunnar Karlsson berättar att han tycker det iir trevligt att artiklarna om skogen i NKP var
undertecknade med Sällskapet ftir Naturskydd. Han ser också gärna att loggan ftir
Sällskapet ftir Naturskydd kommer med i annonsema igen. Han har skrivit både vanligt
brev och e-mail till Naturskyddsftlreningen Riks, redan fiire ftirra årsmötet (2014)
angående det hiir med Sällskapet ftir Naturskydd och inte frtt svar. Så ltinge han inte frr
svar tiinker han inte betala frr sitt medlemskap i Naturs§ddsftireningen Riks, utan iir
medlem i Såillskapet ftir Naturs§dd i Kristinehamn.

§ 19 Årsmötet avslutas
Ordftranden Birger Ahlstrand tackar stiimman och s§relsen for det gångna aret och
ftirklarar stiimman avslutad.

Vid protokollet:

Lena Karlsson

Justeras:
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