
                                                                       

 

                                                                              

 

                                                                            VINDELNS NATURSKYDDSFÖRENING 

                                                                                                      ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

                                                2014-03-12 

 

 

Art                                   Protokoll fört vid årsmöte för Naturskyddsföreningen i Vindeln 

 

Tid                     Torsdagen den 12 mars kl.18.00 – ca 21.00 
 

Plats                                Folkhögskolan i Vindeln (Hörsalen) 

 

Närvarande                    7 personer (se bifogad närvarolista)  

 

                     

    § 1           Mötets öppnande 

                                         Vice ordförande Kerstin Sandqvist-Larsson öppnade årsmötet  

                                         och alla hälsades hjärtligt välkomna. 
 

 

    § 2           Mötets behöriga utlysande 

                                         Årsmötet förklarades vara utlyst på behörigt sätt. 

                    Annonsering i VR-bladet, Vindeln kommuns hemsida, 

                                        VK och VF + affischering. 

 

 

                         § 3          Fastställande av dagordning 

                    Upprättat förslag till dagordning godkändes. 
 

 

    § 4           Val av mötesordförande 

                    Kjell Larsson valdes till mötesordförande. 
 

  

                         § 5           Val av mötessekreterare 

                    Lars-Göran Nilsson valdes till mötessekreterare. 

 

                                        

                         § 6           Val av två protokolljusterare 

                                         Till justeringspersoner valdes Hans Fastborg och  

                                         Leif Sandqvist. 

 

                          

                         
 



 

 

 

                         § 7           Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2013 redovisades. 

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen. 

                    Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan. 
                      

 

                          § 8          a. Kassarapport 

Kassarapporten redovisades. 

 

                                         b. Resultat- och balansräkning 

Årsmötet delgavs resultat-och balansräkning.  

 

 

                          § 9          Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under  

                                         räkenskapsåret lästes upp av revisor Hans Fastborg.                                                                             

                                         Då inga skäl till anmärkning framkommit vid granskningen till- 

                                         styrker revisionen att resultat-och balansräkning per 2013-12-31 

                                         fastställs. 

Årsstämman beslutade fastställa upprättad  resultat-och 

balansräkning. 

 

                       

                          § 10        Styrelsens ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning 

                                         Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för  

                                         2013 års förvaltning. 
 

 

                          § 11        Val av ordförande för 2014 

                    Valberedningen hade inget förslag till ordförandeposten. 

                                         Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att konstituera sig. 

                                          

                                  

                          § 12        Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter 

                                         Kerstin redovisade valberedningens förslag på 7 personer, 

                                          att ingå i styrelsen, som ordinarie eller suppleant. 

                                          

                                         Kerstin Sandqvist-Larsson                     Mikaela Israelsson 

                                         Jan-Olof Lundström                               Sara Larsson 

                     Björn Forsberg                                       Anette Fagerlund 

                                          Lars-Göran Nilsson 
 

                                                                             

                                          Föreslogs att välja 5 ordinarie styrelsemedlemmar och 2 

                                          suppleanter. 

                                          Beslutades att styrelsen får i uppdrag att vid konstituerande 

                                          möte bestämma vilka som ska vara ordinarie alt.suppleanter. 
 

 



                          
 

      
 

                           § 13       Val av två revisorer och revisorsuppleant 

                                         Valberedningens och årsstämmans förslag: 

                                          

                   Revisorer                                           Revisorsuppleant 

                                         Leif Sandqvist (omval)                     Hans Fastborg   

                                        (=sammankallande) 

                                         Hans Holmström (nyval) 

                   

                    Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag. 

 

                           

      § 14       Val av valberedning 

                                         Omval av Birgitta Häggström. Styrelsen fick i uppdrag att tillfråga 

                                         Anette Fagerlund om hon kan ingå i valberedningen. 

                                         Styrelsen uppdrogs också att vid konstituerande möte försöka  

                                         vaska fram nya namn på personer, som kan tänkas ingå i  

                                         valberedning.  

                                          

 

                           § 15       Val av/förslag till en kretsrepresentant till NF:s riksstämma i                                                             

                                         Örebro 14-15 juni 2014 

                                         Styrelsen uppdrogs att utse en kretsrepresentant till riksstämman 

                                         i samband med konstituerande möte och att ta kontakt med när- 

                    liggande krets (Bjurholm) angående mandatfördelning. 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                           § 16       Propositioner och motioner 

                                         Inga inkomna. 
 

                          

                           § 17       Synpunkter och förslag till 2014 års verksamhet samt   

                                         övriga rekommendationer till styrelsen 

                                         Valberedningen ska se till att fattade beslut genomförs. 

                                         Mötesordförande läste upp kretsens förslag på kommande 

                                         aktiviteter. 

                                          

   

     § 18       Information om kommande verksamhet 

                                         Se §17. 

                                         Kerstin redogjorde för klädbytardagen 5/4 och informerade om 

                                         kretsens 40-års-jubiléum i oktober 2014.  

                                         Styrelsen efterlyste synpunkter och förslag. 

                                         Björn Forsberg föreslog att vi skulle inbjuda medlemmar som  

                                         varit med länge i kretsen. Han tipsade också om, att vi skulle kunna  

                                         ha en föreläsning om skog med Mats Hagner f.d. forskare vid SLU. 

                    

 



        

 

 

 

                           § 19       Övriga ärenden 

                                         Medlemsutskick har inte kommit ut i vår. 

                                         

 

                           § 20       Årsmötets avslutande 

                                         Mötesordförande tackade alla närvarande och avslutade årsmötet.  

                    

 

 
 

                                          

 

                                         Kvällen inleddes med en föreläsning av ”Vindeln-River-LIFE”.  

                                         (=Ett samverkansprojekt mellan SLU, Umeå Universitet och 

                                        Vindelälvens Fiskeråd.)  

                                         Föreläsare: Daniel Holmqvist- Vindelälvens fiskeråd 

                                         Vi fick en uppföljning av förra årets föreläsning om den pågående   

                                         restaureringen av Vindelälvens biflöden.  

                                         Dessutom fick vi veta lite mer om åtgärder, som satts in för att 

                                         förbättra fiskvandringen vid Stornorrforsen.  

                                         T.ex. var det rekordmånga laxar,som passerade den nya laxtrappan  

                                         vid Stornorrforsen i år. 

                                         9 personer lyssnade på föreläsningen. 

                         

                    Efter föreläsningen bjöds alla på förtäring i form av dryck och  

                    frukt, innan årsmötet tog vid. 
 

                                         
 

 

 

                    Lars-Göran Nilsson                                Kjell Larsson 

                                         Sekreterare                                             Mötesordförande 

 

 

    

                                         Hans Fastborg                                        Leif Sandqvist 

                    Justerare                                                 Justerare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                     

     


