VINDELNS NATURSKYDDSFÖRENING
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
2016-03-15

Art

Protokoll fört vid årsmöte för Naturskyddsföreningen i Vindeln

Tid

Onsdagen den 15 mars kl.19.30 – ca 21.00

Plats

Studiefrämjandets lokal (=Intill Martis restaurang) i Vindeln

Närvarande

10 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.
Affischering på Konsum och ICA.
Annonsering i VR-bladet och medlemsutskick.

§3

Fastställande av dagordning
Upprättat förslag till dagordning godkändes, efter att §17 och §18
bytt plats.

§4

Val av mötesordförande
Anders Backman valdes till mötesordförande.

§5

Val av mötessekreterare
Lars-Göran Nilsson valdes till mötessekreterare.

§6

Val av två protokolljusterare
Till justeringspersoner valdes Kerstin Sandqvist-Larsson och
Krister Jakobsson.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2015 redovisades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan.

§8

a. Kassarapport
Kassarapporten redovisades. 1 januari 2015 året fanns det
9302,37 kr på kontot. 31 december 2015 fanns det 8390,51 kr
kvar på kontot.
Medlemsåterbetalning från Riks uppgick till 5000 kr.
b. Resultat- och balansräkning
Årsmötet delgavs resultat-och 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 tillstyrker revisionen att resultat-och balansräkning per 2015-12-31
fastställs.
Årsstämman beslutade fastställa upprättad resultat-och
balansräkning.

§ 10

Styrelsens ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2015 års förvaltning.

§ 11

Val av ordförande för 2016
Årsmötet beslutade välja Anders Backman till ordförande.

§ 12

Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
Valberedningen (Birgitta Häggström) föreslog att följande personer
skulle ingå i den kommande styrelsen:
Kerstin Sandqvist-Larsson (omval 2 år)
Jan-Olof Lundström (omval 1 år)
Lars-Göran Nilsson (omval 1 år)

Årsmötet föreslog dessutom att även följande personer skulle ingå
som suppleanter i styrelsen:
Mikaela Israelsson (omval 1 år)
Sara Larsson (omval 1 år)
Styrelsen får jaga en till ordinarie styrelseledamot.
Ordförande väljs på ett år.
§ 13

Val av två revisorer och revisorsuppleant
Valberedningen föreslog omval av följande revisorer:
Leif Sandqvist (=sammankallande)
Hans Holmström
Ingen suppleant utsågs.
Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag.

§ 14

Val av valberedning
Omval av Birgitta Häggström.
Nyval av Krister Jakobsson.

§ 15

Val av/förslag till en kretsrepresentant till NF:s riksstämma i
Norrköping 18-19 juni 2016
Styrelsen uppdrogs att skicka en kretsrepresentant till riksstämman
ifall någon anmäler sitt intresse..

§ 16

Propositioner och motioner
Inga inkomna.

§ 17

Information om kommande verksamhet
Anders läste upp kretsens förslag till verksamhetsplan.
Årsmötet beslutade fastställa föreslagen verksamhetsplan.
Vårens och sommarens program redovisades via genomgång
av medlemsutskick ”Våren/sommaren 2016”.

§ 18

Synpunkter och förslag till 2016 och 2017 års verksamhet samt
övriga rekommendationer till styrelsen
Krister Jakobsson tipsade kretsen om möjligheten till utökat
samarbete med olika föreningar som fotoklubben, fiskevårdsföreningen, samlarföreningen, men även flyktingar.

Anders Backman informerade om, att han fått förfrågan från
Margareta Martimo Johansson vid Studiefrämjandet om att
hålla i föreläsningar i samband med Café Planet.
§ 19

§ 20

Övriga ärenden
Kerstin informerade om Länsstämman i Vindeln den 16 april.
Länsförbundsordförande Staffan Landström berättar då bl.a. om
projektet Vindelälven som biosfärsområde och biosfärskandidat.
Länsstämman börjar 9.30.
På programmet står även kretsutveckling och Floraväkteriet.
Åsa Hagner vid Botaniska föreningen kommer och berättar om
växter.
Intresserade styrelsemedlemmar ombeds anmäla sig till stämman.
Clary Bard presenterade kort sin video ”Samer och Vindelälven”.
Kretsen tilldelades 1 ex av videon.

Årsmötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och avslutade årsmötet.

Innan själva årsmötet tog vid, berättade projektledare Helena
Johansson-Jänkänpää om vad som hittills gjorts och vad som mer
skall hända vid Kvarnenområdet med stöd av den utvecklingsplan
som KS beslutat om 2012.
Under 2016 kommer bl.a. Naturholmen att färdigställas med sagogläntor under temat folktro, ny gångbana, info-stationer på flera
språk, ny teknik.m.m.
Skiss på nytt natur-och kulturcentrum finns utarbetat.
För mer info se Vindelns kommuns hemsida.
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