PROTOKOLL FÖRT VID NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VAXHOLM
KRETSSTÄMMA DEN 14 MARS 2017
Plats:

Hamngatan 50 i Vaxholm

Närvarande: 17 personer
Ordföranden Jan Holmbäck hälsade medlemmarna välkomna till kretsstämman och förklarade
mötet öppnat.
§1

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§2

Val av ordförande för stämman
Jan Holmbäck valdes till ordförande

§3

Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
Marianne Hauge-Granqvist anmäldes av styrelsen som sekreterare för stämman.

§4

Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Sten Wickström och Mary Skantz valdes som justerare.

§5

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

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
Jan Holmbäck föredrog verksamhetsberättelsen varefter den kunde godkännas
och läggas till handlingarna.

§7

Ekonomiska rapporter
Årets resultat visar på + 1 609 kr (föregående år +362 kr) och summa tillgångar
38 164 kr
(36 554 kr).

§8

Revisorernas berättelse
Sten Wickström läste upp revisionsberättelsen och föreslog att stämman skulle
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Resultat- och balansräkningen fastställdes och beslutades att överföra årets
resultat + 1 609 kr i ny räkning.

§ 10

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

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan
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En verksamhetsplan upprättad 2008 presenterades. Stämman beslutade att
en aktuell verksamhetsplan tas fram till nästa års stämma.
§ 12

Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter för 2017 fortsatt ska vara 7
personer medan antalet suppleanter blir 3.

§ 13

Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
Stämman valde Jan Holmbäck till ordförande för 2017.

§ 14

Val av övriga styrelseledamöter
Följande personer valdes att ingå i styrelsen för 2017 förutom ordföranden:
Inga Bäckström, omval
Chris Druid, nyval
Marianne Hauge-Granqvist, omval
Monika Kotva, omval
Ann Charlott Redman, omval
Hans Scheck, omval

§ 15

Val av styrelsesuppleanter
Följande personer valdes:
Jörgen Bäckström, omval
Leif Ljungberg, nyval
Birger Pettersen, omval

§ 16

Val av en revisor och en revisorssuppleant
Sten Wickström valdes till revisor och Kari Edelberger till revisorssuppleant.

§ 17

Val av valberedning
Berit Pettersen omvaldes.

§ 18

Ärenden som väckts genom motion
Inga motioner hade kommit in.

.
§ 19

§ 20

Ärenden som styrelsen förelägger stämman: Representanter på
länsstämman den 8/4 2017.
Vaxholmskretsen får sända max 4 ombud. Jan Holmbäck kommer att vara med
på länsstämman dock inte som ombud för Vaxholmskretsen. Ytterligare
personer från Vaxholmskretsen kan utses av styrelsen. Planerat tema för
diskussioner i anslutning till länsstämman är i år Mikroplaster.
Övriga ärenden
Hur locka fler och yngre personer till styrelseuppdrag
Det pågår en utställning i Biblioteksfönstret, där Naturskyddsföreningen gör
reklam för sin verksamhet och uppmanar folk att bli medlemmar i
Naturskyddsföreningen. De som är intresserade av att aktivt engagera sig i
Naturskyddsförening kan också höra av sig direkt till Jan Holmbäck. Det kan
nämnas att Jan Holmbäck har tagit kontakt med Volontärbyrån för att på så vis
locka personer att ingå i/driva olika projekt. Ytterligare förslag framkom på
mötet - dels att låta några elever få följa med på ledinspektionerna, dels att
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informera pensionärsorganisationerna SPF och PRO om vandringar t.ex. Gröna
kilarnas dag. Att Naturskyddsföreningen skulle vara med på Facebook
diskuterades också. Problemet är dock att ingen i nuvarande styrelsen är beredd
att ansvara för denna kontakt.
§ 21

Stämman avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Efter mötet visades en fin film om djurlivet i Härjedalen av Ingemar Lind.
Vid protokollet
Marianne Hauge-Granqvist
Sekreterare
Justeras:
Jan Holmbäck
Mötesordförande

Sten Wickström
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Mary Skantz

