Protokoll fört vid länsstämma med Naturskyddsföreningen i
Västerbottens län, Hotell Forsen, Vindeln 16 april 2016.

1. Stämmans öppnande
Länsförbundets ordförande Staffan Landström hälsade ett tjugotal medlemmar
välkomna och öppnade mötet. Ett särskilt välkommen till Åsa Hagner och Mikael
Marberg från Västerbottens Botaniska förening som medverkar på mötet.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
Beslöts att röstlängd upprättas om det skulle bli nödvändigt med röstning. En kort
presentationsrunda av deltagarna gjordes
3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Medlemsutskick 30 dagar före stämman, annonsering hemsidan godkändes av stämman.
4. Val av ordförande för stämman
Åsa Hagner valdes.
5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
Sture Gustafsson, valdes
6. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Valdes Barbro Viklund, Hannes Lindal
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen varefter den lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Ingen revisor närvarande. Revisorerna har mellan sig delat upp revisionen. Lars Fälldin
har reviderat ekonomin och Richard Hansson verksamheten.
Ordföranden läste upp berättelsen som lades till handlingarna.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
Peter Lugnegård redovisade resultat och balansräkning som fastställdes och lades till
handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av verksamhetsplan
Ett förslag till verksamhetsplan presenterades. Arb grp: Torgny Forsgren, Peter
Lugnegård, André Nyström. Den nya styrelsen fastställer den.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandattid för dessa
Beslöts att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter (6+ordf) varav 3 väljs på 2 år och 3 på 1
år.
13. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
Staffan Landström valdes.
14. Val av övriga styrelseledamöter
Valdes: Torgny Forsgren, omval 2 år, Sture Gustafsson, omval 1 år, Marie Persson,
omval 2 år, Mats Djupsjöbacka omval 1år, Peter Lugnegård, omval 2 år, Josefine
Persson nyval 1 år.

15. Eventuella fyllnadsval
Ej aktuellt.
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valdes:Ordinarie Anders Wangel, nyval 1 år, Richard Hansson, omval 1 år.
Anders Wangel reviderar ekonomin, Richard Hansson reviderar verksamheten.
Det är stämmans vilja att revisorerna inger en gemensam revisionsberättelse, där man
tillsammans föreslår styrelsen ev ansvarsfrihet inför kommande årsredovisning.
Revisorssuppleanter valdes Ilkka Saarinen,nyval 1år, Folke Lindemark, omval 1 år.
17. Val av valberedning
Valdes: Ingegerd Saarinen nyval, Ann-Louise Hansson,omval. Kristin Allebrink, omval.
Stämman godkänner val av Kristin Allebrink trots närstående till föreslagen
styrelseledamot, Peter Lugnegård.
18. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning
(att rapportera till riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår)
Nominerades :Ingegerd Saarinen och Anders Ridderström.
18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
Inga ärenden.
19. Ärenden som väckts genom motion
Inga motioner inkommit.
20. Stämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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