VINDELNS NATURSKYDDSFÖRENING
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
20150318
Art

Protokoll fört vid årsmöte för Naturskyddsföreningen i Vindeln

Tid

Onsdagen den 18 mars kl.18.30 – ca 21.00

Plats

Vindelngallerian i Vindeln

Närvarande

8 personer (se bifogad närvarolista)
§1

Mötets öppnande
Vice ordförande Kerstin SandqvistLarsson öppnade årsmötet
och alla hälsades hjärtligt välkomna.

§2

Mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades vara utlyst på behörigt sätt.
Annonsering i VK och VF + medlemsutskick.

§3

Fastställande av dagordning
Upprättat förslag till dagordning godkändes.

§4

Val av mötesordförande
Kjell Larsson valdes till mötesordförande.

§5

Val av mötessekreterare
LarsGöran Nilsson valdes till mötessekreterare.

§6

Val av två protokolljusterare
Till justeringspersoner valdes Anders Backman och
Leif Sandqvist.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2014 redovisades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen.
Framfördes önskemål om att vi skulle framföra ett tack till ICA
för sponsring av marschaller i samband med Nationalälvdagen.
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan.

§8

a. Kassarapport
Kassarapporten redovisades. I början av året fanns 15129 kr på
kontot. I december 2014 fanns det 9322 kr kvar på kontot.
Medlemsåterbetalning från Riks uppgick till 4040 kr.
b. Resultat och balansräkning
Årsmötet delgavs resultatoch balansräkning.

§9

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
räkenskapsåret lästes upp av revisor Leif Sandqvist.
Då inga skäl till anmärkning framkommit vid granskningen till
styrker revisionen att resultatoch balansräkning per 20131231
fastställs.
Årsstämman beslutade fastställa upprättad resultatoch
balansräkning.

§ 10

Styrelsens ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2014 års förvaltning.

§ 11

Val av ordförande för 2014
Valberedningen hade inget förslag till ordförandeposten.
Årsmötet beslutade bordlägga frågan.

§ 12

Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
Valberedningen (Birgitta Häggström) föreslog att följande personer
skulle ingå i den kommande styrelsen:
Kerstin SandqvistLarsson (omval)
JanOlof Lundström (omval)
Anders Backman (nyval)
LarsGöran Nilsson (omval)

Årsmötet föreslog dessutom att även följande personer skulle ingå
i styrelsen:
Mikaela Israelsson (omval)
Eva Lövgren (nyval)
Sara Larsson (omval)
Björn Forsberg har avsagt sig styrelseuppdraget.
Årsmötet beslutade att styrelsen i samband med konstituerande
möte får i uppdrag, att utse vilka ledamöter som skall vara ordinarie
resp.suppleanter. Mandattiden är som nu ett år.
Årsmötet beslutade ändra kommande mandattider för
ledamöter enligt följande:
Efter nästkommande årsmöte 2016 ändras mandattiden
till 2 år för styrelseledamöter. Halva styrelsen väljs udda år och
halva styrelsen väljs jämna år. Ordförande väljs på ett år.
§ 13

Val av två revisorer och revisorsuppleant
Valberedningens och årsstämmans förslag:
Revisorer
Leif Sandqvist (=sammankallande)
Hans Holmström
Ingen suppleant utsågs.
Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag.

§ 14

Val av valberedning
Omval av Birgitta Häggström. Birgitta tillfrågar Robert Stjärnbäck
om han är intresserad av att vara med. Om han vill är han vald.

§ 15

Val av/förslag till en kretsrepresentant till NF:s riksstämma i
Åre 2324 maj 2015
Styrelsen uppdrogs att skicka en kretsrepresentant till riksstämman
ifall någon är intresserad.

§ 16

Stadgeändring
Beslöts att anpassa vindelnkretsens stadgar i enlighet med
Riks stadgar.

§ 17

Propositioner och motioner
Inga inkomna

§ 18

Synpunkter och förslag till 2015 och 2016 års verksamhet samt
övriga rekommendationer till styrelsen
Hänvisades till medlemsutskick: Vårens/sommarens program 2015

§ 19

Information om kommande verksamhet
Se §18.

§ 20

Övriga ärenden
Kerstin informerade om Länsstämman i Lycksele den 18 april.
Medlemsvärvning är en av punkterna på dagordningen.
Intresserade styrelsemedlemmar ombeds anmäla sig.
Birgitta tipsade om gemensam aktivitet med Vännäs IOGT med ex.
grillning vid udden intill bron som leder över Umeälven mittemot
f.d. Englunds snickeri.

§ 21

Årsmötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och avslutade årsmötet.

Efter årsmötet bjöds alla på ekologiskt fika.
Därefter vidtog föreläsning om Fäbolidens vindkraftspark, som
ligger i Vindelns kommun.
Föreläsare och bildvisare var Rolf Rubensson och Rune Eriksson.
Projektet Fäbodliden startade 2007 och beräknas vara klart i
februari 2016.
25 st vindkraftstorn byggs till en kostnad av ca 1,2 miljarder.
De kommer att producera runt 80 megawatt = vilket täcker
energibehovet för 45.000 hushåll.
10 personer lyssnade på de två föreläsarna.
Ev. kommer kretsen att göra ett studiebesök där till hösten 2015.
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