
PROTOKOLL FÖRT VID NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VAXHOLM
KRETSSTÄMMA DEN 12 MARS 2019

Plats: Hamngatan 50 i Vaxholm

Närvarande:  16 personer (enligt närvarolista)

Ordföranden Jan Holmbäck hälsade medlemmarna välkomna till kretsstämman och förklarade
mötet öppnat.

§ 1 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes med tillägg § 9:
Fastställande av Verksamhetsplan för 2019

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Jan Holmbäck valdes till ordförande och Marianne Hauge-Granqvist till 
sekreterare

§ 3 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Gunilla Lauthers och Ingemar Bäck valdes som justerare.

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

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Jan Holmbäck föredrog verksamhetsberättelsen varefter den lades till 
handlingarna. 

§ 6 Ekonomiska rapporter
Årets resultat visar på –536,85 kr och summa tillgångar 37 531,56 kr
Resultat- och balansräkningen fastställdes och beslutades att överföra årets 
resultat –536,85 kr i ny räkning.

§ 7 Revisorernas berättelse
Sten Wickström läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att stämman 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

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

§ 9 Fastställande av Verksamhetsplan för 2019
Verksamhetsplanen för 2019 presenterades och fastställdes av stämman.   

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter för 2019 fortsatt ska vara 7 
personer medan antalet suppleanter blir 3.
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§ 11 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
Stämman valde Jan Holmbäck till ordförande för 2019.

§ 12 Val av övriga styrelseledamöter
Följande personer valdes att ingå i styrelsen för 2019 förutom ordföranden:

Chris Druid, omval 
Marianne Hauge-Granqvist, omval
Leif Ljungberg, omval
Monika Kotva, omval
Agnetha Lundin, nyval
Ann Charlott Redman, omval

§ 13 Val av styrelsesuppleanter
Följande personer valdes:
Inga Bäckström, omval
Birger Pettersen, omval 
Hans Scheck, nyval

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

§ 15 Val av valberedning
Jörgen Bäckström och Kjell Hilding valdes att utgöra valberedning, där Jörgen 
är sammankallande.  

§ 16 Förslag till nya reviderade stadgar
Riksföreningen (SNF) har föreslagit reviderade stadgar för kretsarna. SNF 
önskar att kretsarna reviderar sina stadgar i enlighet med förslag. Ordföranden 
gick igenom skillnaderna mellan nuvarande stadgar och de nya reviderade 
stadgarna. Förslaget från SNF kunde efter några smärre ändringar godkännas att 
gälla för Vaxholmskretsen.

§ 17 Ärenden som väckts genom motion
Inga motioner hade kommit in.

.
§ 18 Ärenden som styrelsen förelägger stämman: Representanter på 

länsstämman den 6/4 
Vaxholmskretsen får sända max 4 ombud till länsstämman. Personer från 
Vaxholmskretsen kan utses av styrelsen. 
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§ 19 Övriga ärenden
.

FFF (Friday for future)
Jan meddelade att han har kontaktats av Joakim Lindgren, som ingår i en grupp, 
som vill demonstrera för klimatet på fredag. Han önskar kontakt med 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm. Monika Kotva åtog sig att kontakta honom 
för att höra vad vi kan hjälpa till med.

§ 20 Stämman avslutas 
 

Före kretsmötet informerade Lena Berglund, regionchef på E.ON, om biogas ”Från bananskal
till klimatsmart drivmedel”. 

Vid protokollet

Marianne Hauge-Granqvist
Sekreterare

Justeras:

Jan Holmbäck Gunilla Lauthers Ingemar Bäck
Mötesordförande 
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