
Årsmötesprotokoll för Naturskyddsföreningen i Härnösand

20t2-03-29

Plats: Sammanträdesrummet'iLudvig Nordst,röm'! 0å Sambiblioteket i Härnösand.

Närvarande: Linda Stiernberg, Åsa Bång, Per Sander, Örjan Asplund, Hans Bothorp, Göran Abel,

Stefan Grundström, Tomas Q Nilsson, Göran Håd6n, Jenny Reimers

§ f . Linda Stiernberg förklarar mötet öppnat.

§ 2. Stämman förklaras behörigen utlyst.

§ 3. Linda Stiernberg utses till ordförande för mötet. Åsa Bång utses till mötets sekreterare.

§ +. Göran Abel och Hans Bothorp utses till protokolljusterare.

§ S. Linda Stiernberg går igenom 2011-års verksamhetsberättelse och kassaredogörelse

§. 6. Stefan Grundström redogÖr för revisorernas berättelse.

§ Z. Årsmötet fastställer 2011-års resultat- och balansräkning.

§ 8. Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för föregående ärs förvaltning.

§ g. Verksamhetsplanen redogörs och fastställs med följande tillägg:

o NF Härnösand har en ambition att under Z*I2:föra en dialog med medlemmarna om

reiurshuihåltntrU;TiimatöeilriGtproaullion s-amtT6å fiah-konlreta lirnstruktivä-id6e?

till kommunen om angelägna åtgärder och projekt.

r Att till aktiviteten den 5 maj gällande skogen på Murberget bjuda in länsmuseets styrelse

till aktiviteten.

§ 10. Enligt kretsens stadgar ska antalet styrelseledamöter vara minst fem stycken, inklusive

ordförande. Mandatperioden bestäms till ett år på ordförande, och till två år för ordinarie

ledamöter så att halva antalet ordinarie ledamöter väljs vartannat år,

§ 11. Årsmötet väljer Linda Stiernberg till kretsens ordförande, tillika styrelsens ordförande.

§ f Z. Årsmötet väljer om Per Sander och väljer in Åsa Bång som styrelseledamöter. Örjan Asplund

har mandat i ytterligare ett år och Sofia Lundell har avgått. I s§relsen finns nu en vakant

plats. Stämman ger styrelsen mandat att göra ett fyllnadsval under verksamhetsåret för

återstående mandatperiod av ett år.

§ 13. Årsmötet väljer de sittande revisorerna Stefan Grundström och Ulf Sandström, och de

sittande revisorssuppleanterna Anna Tjell och Göran Abel. Mandatperiod för dessa är I är.

§ 14. Det finns inga förslag på valberedning och stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge

förslag på valberedning vid ett medlemsmöte under höstterminen.

§ 14 a. Val av representanter till länsförbundets årsstämma: Kretsen har rätt till fyra ombud.

Stämman väljer Hans Bothorp, Per Sander och Linda Stiernberg och ger mandat till styrelsen

att eventuellt välja in ett fjärde ombud.



§ 14 b. Val av representant till riksstämma: stämman ger mandat till styrelsen att utse detta'

§ 15. lngen motion har inkommit'

§ 15. lngen proposition har inkommit'

§ 17. Följande övriga frågor behandlas:

rStyrelsenharfåttförfråganomettsamarbetemedSTFochfriluftsfrämjandetom
gemensamma proBrampunkter. Ett gemensamt möte är inplanerat den 17 april'

.Kretsenharidagslägetendelsamarbetemedandraföreningarochetttipssomdökupp
på stämman var att ta kontakt med Cykelfrämjandet'

o Länsförbundet ordnar en dag rned energi- och klimatfrågor på söråkers herrgård'

Datumet är 2814.

' : ;"r ''-' 
r"tiisiag pä programaktivitet är ett möte med Sofia Bothorp som berättar om kampen mot

en kalkbrott På Gotland'

§ 18. Årsmötet avslutas.
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