VINDELNS NATURSKYDDSFÖRENING
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
2017-03-14

Art

Protokoll fört vid årsmöte för Naturskyddsföreningen i Vindeln

Tid

Tisagen den 14 mars kl.18.30 – ca 20.45

Plats

Kulturverkstaden, Vindeln

Närvarande

8 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 bl.a.Konsum och ICA.
Annonsering i VR-bladet och medlemsutskick.
Annonsering på vår egen hemsida och kommunens hemsida

§3

Fastställande av dagordning
Upprättat förslag till dagordning godkändes, med några tillägg
under § 19 Övriga frågor.

§4

Val av mötesordförande
Hans Holmström valdes till mötesordförande.

§5

Val av mötessekreterare
Lars-Göran Nilsson valdes till mötessekreterare.

§6

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Britt-Inger Holmström och
Krister Jakobsson.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för 2016 redovisades.
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan.

§8

a. Kassarapport
Kassör Jan-Olof Lundström redovisade kassarapport..
1 januari 2016 året fanns det 8390,51 kr på kontot.
31 december 2016 fanns det 11098,01 kr kvar på kontot.
Medlemsåterbetalning från Riks uppgick till 4920 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 2016-12-31
fastställs.
Årsstämman beslutade fastställa upprättad resultat-och
balansräkning.

§ 10

Styrelsens ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2016 års förvaltning.

§ 11

Val av ordförande för 2017
Valberedningens förslag: Anders Backman
Årsmötet beslutade välja Anders Backman till ordförande.
Ordförande väljs på ett år.

§ 12

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

Valberedningen föreslog dessutom att även följande person skulle
ingå som suppleant i styrelsen:
Weronica Mattsson
Årsmötet beslutade välja Weronica Mattsson till suppleant.

§ 13

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

§ 14

Val av valberedning
Omval av Krister Jakobsson.

§ 15

Val av/förslag till en kretsrepresentant till NF:s riksstämma i
Skövde 12 – 14 maj
Ingen anmälde sitt intresse för att åka på riksstämman.

§ 16

Propositioner och motioner
Inga inkomna.

§ 17

Information om kommande verksamhet
Kerstin läste upp kretsens förslag till verksamhetsplan
Kretsens medlemsutskick innehållande vårens och sommarens
program för 2017 fanns att ta del av för alla närvarande.

§ 18

Synpunkter och förslag till 2017 och 2018 års verksamhet samt
övriga rekommendationer till styrelsen
Sara Larsson lyfte frågan om om att söka bidrag till det
tilltänkta byggandet av ett fågelgömsle. Eftersom ansökan skulle
vara kommunen tillhanda senast 31 mars 2017, ansåg stämman att
kretsen inte hinner få underlag klart till dess.
Årsmötet beslöt därför att bordlägga frågan, men att beslut i frågan
tas senast 2018.

§ 19

§ 20

Övriga ärenden
- Krister Jakobsson informerade om att Friluftsfrämjandets ordf.
Carina Jonsson vill träffa några av oss i kretsen för att diskutera
möjligheter till samarbete i vissa frågor.
- Krister J. berättade också att byamännen och fiskeklubbarna i
Vindeln vill göra något gemensamt ev. med kretsen.
Årsmötet föreslog att kretsen bjuder in till ett möte för utbyte av
info och idéer.
- Info-skrivelse från Göran Andersson ang. täkttillstånd.
- Kerstin informerade om Länsstämman i Vindeln den 8 april.
Kretsen har ingen intresserad som kan tänkas vara ordförande vid
Länsstämman.
- Kerstin berättade om mejl från Patrik Forsberg, som tipsar oss
om kulturarvsdagar- natur och miljö. Kanske kan vi jobba ihop med
Hembygdsföreningen, föreslår han.

Årsmötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande och avslutade årsmötet.

Jan-Olof Lundström (Fotoklubben) inledde kvällen med att visa
sina fantastiska naturbilder. Färgfoton från bl.a. Vindelälven och
Island väckte stor uppskattning. Efter bildvisningen bjöd kretsen
på gofika,som Kerstin så omsorgsfullt ordnat med.

Lars-Göran Nilsson
Mötessekreterare

Hans Holmström
Mötesordförande

Britt-Inger Holmström
Justerare

Krister Jakobsson
Justerare

