
Naturskyddsföreningen Härnösand Årsmötesprotokoll 20140325 

 
Protokoll årsmöte 2014-03-25  

Naturskyddsföreningen Härnösand 
organisationsnummer: 802436-2868 

 
Närvarande ur styrelsen:  
Per Sander, Örjan Asplund, Linda Stiernberg, Åsa Bång, Sara Friberg 
 
Närvarande medlemmar:  
Lennart Vessberg, Kjell Y Johansson, Adam Adobati, Göran Hådén, Mikeala Edholm, 
Karin Frejarö med lilla bäbisen Mika, Kerstin Norén 
 
Per hälsar alla välkomna och inleder med kvällens föredrag om Kretsloppan. 
 
§ 01 Mötet öppnas 
Åsa Bång förklarar årsmötet öppnat 
 
§ 02  Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 
Enligt stadgarna ska kallelsen ha kommit till medlemmarna 30 dagar innan mötet, vilket 
också skedde. Årsmötet anser att årsmötet har blivit behörighen utlyst.. 
 
§ 03 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Åsa Bång väljs till mötesordförande 
Sara Friberg väljs till mötessekreterare 
 
§ 04 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera årsmötesprotokollet 
Linda Stiernberg och Kjell Y Johansson väljs till justerare 
 
§ 05 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassaredogörelse 
Styrelsens går igenom verksamhetsberättelse inklusive kassaredogörelse  
 
§ 06 Revisorernas berättelse 
Föreningens revisorer, Ulf Sandström och Stefan Grundström, kunde inte närvara vid 
mötet, men har lämnat in revisionsberättelsen skriftligt. Linda Stiernberg läser upp den. 
Revisorerna yrkar på att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 07 Fastställande av resultat och balansräkning 
Årsmötet beslutar att årets resultat förs upp i ny räkning.  
 
§ 08 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.  
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§ 09 Fastställande av verksamhetsplan 
Årsmötet fastställer verksamhetsplanen som delats i samband med mötet, men ber 
styrelsen att ta ställning till några nya förslag .  
 

• Klädbibliotek. Fungerar i Umeå.   
• Bilpool i Härnösand – tecken på att det kan ske framsteg i år.  
• Planerar vi en miljödebatt? Lättvariant att gå ut med fem frågor till partierna o 

sen gå ut med svaren till pressen. Utgå ifrån riks undersökning. Alternativt att 
hålla i en debatt på lokal. Ytterligare ett alternativ att gå ut med en specifik fråga 
som gäller kommunen.  

• Tätortsnära natur: skogsvårdsplanen. Bjuda in till möte med medlemmar och 
tjänstemän.  

• Muggärdsängen: akuta åtgärder gjordes för att utrota lupiner. Inventering av 
arterna behövs igen, samt checka av mot SVA’s lista över giftiga arter i färskt och 
torrt foder. Mycket rara arter har hittats tidigare samt en bred mångfald. -Vilka är 
kraven för när ängen måste slås och avlägsna höet? Kan skolan då? 

• Remissgruppen behöver en referensgrupp. Lennart Vessberg erbjuder sig att 
jobba ideellt ibland som referens när det gäller svamp och växter.  

 
Styrelsen svarar att de förslag som är  i linje med föreningens uppdrag kommer 
styrelsen försöka föra in som verksamhet/aktivitet under 2014, förutsatt att fler 
medlemmar engagerar sig i planering och genomförande. Styrelsen kommer också att ta 
ställning till marknadsföring och kanske även stötta med bidra om det behövs vid något 
av verksamheterna/aktiviteterna. 
 
§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa:  
Förslag att utöka antalet styrelseledamöter till sju stycken, inklusive ordförande. 
Ordförande väljs på ett år medan övriga ledamöter väljs på två år.  
Hälften av styrelsen ska vara närvarande för att vara beslutsföra. 
Årsmötet beslutar enligt förslag ovan.  

 
§ 11 Val av ordförande för kretsen tillika ordförande i styrelsen:  
Årsmötet väljer Sara Friberg till ordförande på ett år 
 
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter:  
Årsmötet väljer följande ledamöter 
omval av Per Sander på två år 
omval av Åsa Bång på två år 
nyval av Mikaela Edholm på två år 
 
Örjan Asplund och Linda Stiernberg valdes förra året på två år, och sitter kvar detta år. 
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§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
Stefan Grundström vill avgå. Kjell Y Johansson är intresserad, men helst som suppleant.  
Övriga revisorssuppleanter är Anna Tjell och Göran Abel. De är inte närvarande på 
mötet.  
 
Årsmötet väljer Ulf Sandström till revisor på ett år. 
Årsmötet ger styrelsen mandat att utse en revisor och två revisorssuppleanter av de tre 
möjliga kandidaterna Anna Tjell, Göran Abel och Kjell Y Johansson. 
 
§ 14 Val av valberedning: 
 
Årsmötet väljer Kjell Y Johansson till valberedning för ett år. 
Årsmötet ger styrelsen mandat att utse ytterligare en person till valberedningen.  
 
§ 15 Val av ombud för länsstämma och riksstämma/riksmöte  
 

• Föreningen har rätt att skicka fyra ombud med rösträtt till Länsstämman den 17 
maj i Torpshammar, Ånge.  
 
Årsmötet väljer Kjell Y Johansson, Göran Hådén, Per Sander och Mikaela Edholm 
till ombud som äger rätt att rösta för föreningen under Länsstämman.  
Till suppleanter väljs Lennart Vessberg (suppleant 1) och Sara Friberg (suppleant 
2). Dessa äger rätt att rösta för föreningen om inte någon av de ordinarie kan.  
Per utses till samordnare för resan dit. 
  

• Riksstämma äger rum i Örebro, 14-15 juni. 
Inga förslag framkom. 
Årsmötet ger styrelsen mandat att utse en eller två stycken representanter.  

 
§ 16 Val av kontaktpersoner för arbetsgrupperna, presskontakt och hemsidesansvarig  
 
Årsmötet väljer Mikaela Edholm till hemsidesansvarig. 
Årsmötet ger styrelsen mandat att utse övriga kontaktpersoner och funktioner. 
 
§ 17 Ärenden som styrelsen förelägger stämman - Medlemskap i Kretsloppan  

• Proposition att lägga 25tkr för att bli delägare och bidra. Årsmötet är positiva till 
att stödja Kretsloppan men vill att formerna för det återupptas i styrelsen.  
 
Årsmötet beslutar att styrelsen får mandat att avgöra summan och tidpunkten.  
 
Viktigt att motivera beslutet eftersom det handlar om ca 30% av vårt kapital. 
Viktigt också att veta vad det innebär: blir vi delägare i föreningen eller satsar vi i 
ett aktiebolag? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter som medlem? Kanske 
behövs en diskussion om hur vi ska förhålla oss till att stödja enskilda företag 
med miljöprofil för stödjer vi ett företag så kommer vi att få fler förfrågningar. 
Tillägg: Länsförbundet har också pengar att rösta om på länsstämman. 
Kretsloppan ansöker om pengar även därifrån. 
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§ 18 Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit.  
 
§ 19 Övriga frågor 

• På fredag ska föreningen lämna in ett yttrande om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS) till Härnösands kommun . Örjan Asplund frågar om någon 
fler vid mötet har några synpunkter de vill få med i yttrandet. Dessa kan i så fall 
skickas via e-post eller lämnas muntligen på telefon till Örjan. 

• Förslag från medlem: kan styrelsen ta fram en budget så att man lättare kan 
bedöma satsningar på tillexempel Kretsloppan. Styrelsen meddelar att man 
hittills inte gjort det för att det är så få kostnadsposter, de syns i balans och 
resultaträkningen. Flera år i rad har föreningen gått lite back.  

 
§ 20 Mötet avslutas 
Åsa Bång avslutar mötet  
 
 
Vid pennan   Ort:    Datum: 
 
 
………………………………………………… 
Sara Friberg 
 
 
 
Mötesordförande Ort:    Datum: 
 
 
………………………………………………… 
Åsa Bång 
 
 
 
Protokollet justerat Ort:    Datum: 
 
 
………………………………………………… 
Linda Stiernberg 
 
 
Protokollet justerat Ort:    Datum: 
 
 
………………………………………………… 
Kjell Y Johansson 
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