PROTOKOLL FÖRT VID NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VAXHOLM
ÅRSMÖTE DEN 7 MARS 2016
Plats:

Hamngatan 50 i Vaxholm

Närvarande: 15 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 Sten Wickström och Mary Skantz
som justerare.

§4

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

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Jan Holmbäck föredrog verksamhetsberättelsen varefter den, efter justering av
antal mottagare av Nyhetsbrevet till 183, kunde godkännas och läggas till
handlingarna.

§6

Ekonomiska rapporter
Årets resultat visar på +362 kr och summa tillgångar 36 554 kr. Det kan nämnas
att det finns en fordran på Fastighetsverket avseende gjord ledinventering för
2014 och 2015 på 2800 kr.

§7

Revisorernas berättelse
Sten Wickström läste upp revisionsberättelsen, där det framgår att han
rekommenderar 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 2016 fortsatt ska vara 7
personer medan antalet suppleanter blir 3.
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§ 10

Val av ordförande i kretsen
Årsmötet valde Jan Holmbäck till ordförande för 2016.

§ 11

Val av övriga styrelseledamöter
Följande personer valdes att ingå i styrelsen för 2016 förutom ordföranden:
Inga Bäckström, omval
Marianne Hauge-Granqvist, omval
Monika Kotva, nyval
Ann Charlott Redman, omval
Leif Ljungberg, omval
Hans Scheck, omval

§ 12

Val av styrelsesuppleanter
Följande personer valdes:
Jörgen Bäckström, omval
Chris Druid, omval
Birger Pettersen, nyval

§ 13

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

§ 14

Val av valberedning
Berit Pettersen omvaldes.

§ 15

Förslag till nya stadgar
Riksföreningen (SNF) har tagit fram en mall för nya stadgar för kretsarna. SNF
önskar att alla kretsarna antar nya stadgar, som i stort följer den framtagna
mallen. Ordföranden gick igenom de föreslagna stadgarna och framhöll
skillnaderna jämfört med de nuvarande. Efter denna genomgång kunde nya
stadgarna, efter några smärre justeringar, godkännas. De godkända stadgarna
kommer att ersätta de gamla på hemsidan.

§ 16

Ärenden som väckts genom motion
Inga motioner hade kommit in.

.
§ 17

§ 18

Representanter på länsstämman och riksstämman
Länsstämman hålls den 16 april 2016 och Vaxholmskretsen får sända max 4
ombud. Jan Holmbäck kan troligen vara med på länsstämman dock inte som
ombud. Ytterligare personer från Vaxholmskretsen kan utses vid nästa
styrelsemöte.
Övriga ärenden
Hur locka fler och yngre personer till styrelseuppdrag
Diskuterade hur man kan locka yngre personer att engagera sig i föreningen.
Styrelsen fick uppdrag att ta kontakt med fältbiologerna för att höra om någon
skulle vara intresserade av att delta i verksamheten. Även kontakt skulle kunna
tas med Volontärbyrån för olika projektområden.
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Före mötet berättade Mia Sklenar, kommunekolog i Vaxholm, engagerat om miljöarbetet i
Vaxholm. Prioriterade områden för åtgärder är dels Eriksömaren, dels Söderbyträsk.
Vid protokollet
Marianne Hauge-Granqvist
Sekreterare
Justeras:

Jan Holmbäck
Mötesordförande

Sten Wickström
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Mary Skantz

