PROTOKOLL FÖRT VID NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VAXHOLM
ÅRSMÖTE DEN 9 MARS 2015
Plats:

Hamngatan 50 i Vaxholm

Närvarande: 13 personer
Ordföranden Jan Holmbäck hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade
mötet öppnat.
§1

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jan Holmbäck valdes till ordförande och Marianne Hauge-Granqvist till
sekreterare.

§3

Val av två justerare
Förutom ordföranden Jan Holmbäck utsågs Berit Pettersen och Eva Jernnäs
som justerare.

§4

Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Det kunde konstateras att stämman var behörigt utlyst.

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014
Jan Holmbäck föredrog verksamhetsberättelsen varefter den godkändes och
lades till handlingarna.

§6

Ekonomiska rapporter
Årets resultat visar på –7 955,16 kr (föregående år +8 288,44 kr). Det negativa
resultatet beror på en större satsning som gjordes av NF Vaxholm inför
kommunvalet 2014.

§7

Revisorernas berättelse
Sten Wickström läste upp revisionsberättelsen, där det framgår att revisorerna
rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9

Beslut om antalet styrelseledamöter
Årsmötet beslöt att antalet styrelseledamöter för 2014 fortsatt ska vara 7
personer medan antalet suppleanter blir 3.

§ 10

Val av ordförande i kretsen
Årsmötet valde Jan Holmbäck till ordförande för 2015.
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§ 11

Val av övriga styrelseledamöter
Följande personer valdes att ingå i styrelsen för 2015 förutom ordföranden:
Inga Bäckström, omval
Marianne Hauge-Granqvist, omval
Birger Pettersen, omval
Ann Charlott Redman, omval
Leif Ljungberg, omval
Hans Scheck, omval

§ 12

Val av styrelsesuppleanter
Följande personer valdes:
Jörgen Bäckström, omval
Chris Druid, omval
Monika Kotva, omval

§ 13

Val av en revisor och en revisorssuppleant
Sten Wickström valdes till revisor och Paula Lundin till revisorssuppleant.

§ 14

Val av valberedning
Berit Pettersen och Gunilla Lauthers valdes med Berit som sammankallande.

§ 15

Ärenden som väckts genom motion
Inga motioner hade kommit in

§ 16

Representanter på länsstämman och riksstämman
Jan Holmbäck kan troligen vara med på länsstämman den 18/4 2015. Chris
Druid anmälde preliminärt sitt intresse att delta på länsstämman. Ytterligare
personer från Vaxholmskretsen kan utses vid nästa styrelsemöte.

§ 17

Övriga ärenden
Nätverk
Eva Jernnäs informerade om Destination Vaxholm – en ny
samarbetsorganisation för besöksnäringsutveckling och ett levande Vaxholm
året runt- med uppdrag att samordna kommunikation om aktiviteter i Vaxholm
medelst digital marknadsföring. Linda Wahlström är halvtidsanställd som
destinationsutvecklare. Bestämdes att Marianne Hauge-Granqvist tar kontakt
med henne för att höra hur NF Vaxholm skulle kunna utnyttja denna tjänst för att
nå ut med våra aktiviteter.
Campusskolan/Norrbergsskolan
Sten Wickström informerade om ett informationsmöte med Waxholmspartiet
den 8/3, där bl.a. kommunens exploateringsplaner diskuterades.
Waxholmspartiet har startat en kampanj med begäran om folkomröstning i
frågan. Listor finns tillgängliga för att skriva på om en folkomröstning. Skulle
Miljöpartiet, som samarbetsparti med alliansen, kunna påverka kommunens
exploateringsplaner? På vilket sätt skulle NF Vaxholm kunna påverka? Frågorna
tas upp på nästa öppna styrelsemöte den 7/4.
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Efter mötet höll Mikael Bergbom från Miljö & Energi Ansvar AB ett inspirerande föredrag
om solel.
Vid protokollet
Marianne Hauge-Granqvist
Sekreterare
Justeras:
Jan Holmbäck
Mötesordförande

Berit Pettersen
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Eva Jernnäs

