
Sällskapet för Naturskydd i
Kristinehamn

Protokoll fört vid årsmöte 20L9-03-25

Tid: 18.30 - 19.15
Plats: Bibliotekets hörsal
Paragrafer: T -24

§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av föreningens ordförande Lars Myr.

§ 2. Val av ordförande för årsmötet
Nils Dåverhög föreslås och valdes till mötets ordförande.

§ 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för årsmötet
Ulf T Carlsson föreslås och valdes till mötets sekreterare.

§ 4. Val av två justerare och tillika rösträknare att iämte stämmans

ordförande justera protokollet
lngemar Elf och Lena Karlsson föreslås och valdes av årsmötet.

§ 5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet svarar ja på frågan.

§ 5. Godkännande av dagordningen
Årsmötet godkänner dagordningen

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Lars Myr redogör för delar av 2018 års verksamhetsberättelse.

§ 8. Ekonomisk redogörelse
Bengt Brunsell redogör för 20L8 års resultatrapport och balansrapport.

§ 9. Revisorernas berättelse
Bertil Andersson och Nils Dåverhög har gått igenom räkenskaperna för 20L8 och finner dem i

god ordning. De föreslår att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018'

§ 10. Fastställande av resultat och balansräkning för 2018

,Årsmötet fastställer 2018 års resultat och balansräkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.



§ 12. Fastställande av verksamhetsplan Iör 20L9

Verksamhetsplanen för år 2019 fastställdes av årsmötet.

§ 13. Val av ordförande för ett år
Valberedningen frireslår omval av Lars Myr för ett år och årsmötet väljer honom för ett år.

§ 14. Val av övriga styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår ordinarie styrelseledamöter för en period av två år.

Valberedningen föreslår omval av Christina Brunsell och Johan Nyberg samt nyval av Stefan

Ek. Årsmötet bifaller valberedningens förslag och väljer de tre föreslagna personerna för en

period av två år.

§ 15. Val av ersättare
Valberedningen föreslår Sandra Böhm för omval om en period av två år. Årsmötet bifaller

valberedningens förslag och väljer Sandra Böhm för en period av två år.

§ 15. Eventuella fyllnadsval
Valberedningen föreslår Stella Jansson för en tid av ett år som ersättare för Maria Melin,

som valt att lämna styrelsen före utgången av sin mandatperiod. Ärsmötet bifaller

valberedningens förslag och väljer Stella Jansson på ett år.

§ 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år

Valberedningen föreslår omval av Nils Dåverhög (sammankallande) och Bertil Andersson för

en tid av ett år.

Årsmötet bifaller valberedningens förslag och väljer Nils Dåverhög och Bertil Andersson för

ett år.

Valberedningen föreslår även omval av revisorssuppleanten Lennart Holmdahl.

Årsmötet bifaller valberedningens förslag och väljer Lennart Holmdahl för ett år.

§ 18. Val av tre personer til! valberedning för ett år, varav en utses till sammankallande

Valberedningens båda ledamöter avsade sig sitt uppdrag. Då ingen av de närvarande var

intresserad av att ingå i valberedningen gav årsmötet styrelsen i uppdrag att utse en ny

valberedning.

§ 19. Ärenden som styrelsen förelägger stämman

lnget sådant ärende förelåg.

§ 20. Ärenden som väcks Senom motion
Ej heller något sådant ärende förelåg.

§ 21. Fastställande av årsavgift för enbart medlemskap i Sällskapet för Naturskydd

Styrelsen föreslår att avgiften kvarstår med 100 kr per person. Årsmötet beslutar enligt

förslaget.

§ 22. Ersättningar till styrelsen för diverse utlägg

Årsmötet beslutar att styrelsen får fördela kostnaden för faktiska utlägg.



§ 23. övriga frågor
Elsa Hallbäck, som i och med detta årsmöte lämnar styrelsen, avtackades med ett gåvobevis

rörande Viskogen. Nils Dåverhög tackar slutligen styrelsen för dess arbete under det gångna

året.

§ 24. Årsmötet avslutas
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lngemar Elf Lena Karlsson


