
 
 

 
 
 

Protokoll fört vid länsstämma med Naturskyddsföreningen i 
Västerbottens län, Hotell Forsen, Vindeln 2019-03-30 

 
 

 
 
 
1. Stämmans öppnande 

Ordförande Mats Djupsjöbacka hälsade tjugofem deltagare välkomna och förklarade 

stämman öppnad. Ett särskilt välkommen till Lotta Silfver från riksstyrelsen som är med 

oss idag. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

Beslöts att röstlängd upprättas om det skulle bli nödvändigt med röstning.   

3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

Kallelse utsänd via Rutger och face-book den 1  mars samt via hemsidan vilket 

godkändes av stämman. 

4. Val av ordförande för stämman 

Lotta Silfver valdes. 

5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 

Styrelsen hade valt Sture Gustafsson som sekreterare. 

6. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 

Valdes Ann Louise Hansson och Frauke Molander 

. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen som redovisades i relation till verksamhetsplanen för 2018 

upplästes av Sture Gustafsson och Mats Djupsjöbacka. Mats läste också den ekonomiska 

berättelsen vilka godkändes av stämman och lades till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse 

Mats Djupsjöbacka läste upp revisorsberättelsen. En muntlig berättelse lämnades av 

verksamhetsrevisor Rickard Hansson. Båda föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

Mats Djupsjöbacka redovisade resultat – och balansräkning med vissa kommentarer till 

siffrorna varefter stämman fastställde densamma. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Fastställande av verksamhetsplan 

Förslag till verksamhetsplan redovisades av Mats Djupsjöbacka 

Verksamhetsplanen fastställdes enligt förslaget. 

 

 

 



12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandattid för dessa 

Beslöts enligt valberedningens förslag: 8 ledamöter med mandattid 2 år samt ordförande 
med mandattid 1 år.. 

13. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen 

Beslöts nyval av Emelie Arkad, Umeå. 

 

14. Val av övriga styrelseledamöter 

Beslöts enligt valberedningens förslag: 

Sture Gustafsson, Åsele, omval 2 år 

Josefine Persson, Umeå, omval 2 år 

Frauke Molander, Umeå, nyval 2 år 

Johan Granstrand, Skellefteå, nyval 2 år 

Maria Grånemo, Umeå, nyval 1 år 

15. Eventuella fyllnadsval 

Christine Ratke, Umeå, nyval 1 år 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Beslöts att välja en ordinarie samt en revisorssuppleant. Enligt valbered- 

ningens förslag: 

Nils-Ivar Arvidsson, Lycksele, ordinarie samt Rickard Hansson, Lycksele, suppleant. 

17. Val av valberedning 

Ingegerd Saarinen, Skellefteå, omval, Alexandra Sailer, Umeå, samt Hanna Jonsson, 

Umeå nyval. 

 

18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman 

Förslag till nya stadgar grundat på beslut på Riksstämman 2018. 

Enhälligt beslut: Ingen ändring jämfört med riksstämmans beslut. 

  

19. Ärenden som väckts genom motion 

Inga motioner inkommit. 

20.Stämmans avslutande 

      Ordföranden tackade för engagemanget och förklarade stämman avslutad. 

Peter Lugnegård avtackade Mats Djupsjöbacka samt Torgny Forsgren med en 

svepask försedd med föreningens logga. 

 

 

 

 

Sture Gustafsson  Ann-Louise Hansson Frauke Molander 

Sekreterare  Justerare  Justerare 

 

 

 

 

Lotta B Silfver 

Ordförande 

 

 

 

 


