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Plats: Sammanträdesrummet "Ludvig Nordström" på Sambiblioteket i Härnösand.

Närvarande: Örjan Asplund, Hans Bothorp , Sofia Lundell, Kerstin Nor€n, Per Sander & Linda

Stiernberg.

§ 1. Linda Stiernberg förklarar mötet öppnat.

§ 2. Stämman förklaras behörigen utlyst.

§ 3. Linda Stiernberg utses till ordförande för mötet. Sofia Lundell utses till mötets sekreterare.

§ 4. Örjan Asplund och Hans Bothorp utses till protokolljusterare.

§ 5. Linda Stiernberg går igenom 2010-års verksamhetsberättelse och kassaredogörelse.

§. 6. Linda Stiernberg redogör för revisorernas berättelse.

§ 7. Årsmötet fastställer 2010-års resultat- och balansräkning.

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

§ 9. Verksamhetsplanen redogörs och fastställs.

§ 10. Årsmötet beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fyra stycken, samt en plats som vice

ordförande som styrelsen har fullmakt att tillsätta. Mandatperioden bestäms till två år.

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

§ 12. Årsmötet väljer om Örjan Asplund och Sofia Lundell till s§relseledamot. Per Sander har mandat

i ytterligare ett år.

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

revisorssuppleanterna Anna Tjell och Göran Abel.

§ 14. Årsmötet väljer Åsa Bång som sammankallande i valberedningen cch får mandat att ta in
ytterligare en valbereda re.

§ 15. ingen rnotion har inkomrnit"

§ 16. lngen proposition har inkommit.

§ 17. Följande övriga frågor behandlas:

r Frågan om var föreningen skall placera sitt kapital tas upp. I diskussionen nämns olika

aktiefonder och räntefonder, samt olika etiska frågeställningar kopplat till sådant sparande.

Mötet beslutar att Per Sander skall undersöka olika möjligheter, och bland annat ta råd av

riksföreningen i frågan. Beslutet skall sedan tas i styreisen.

r En bred diskussion förs orn för'eningens inriktning gällande medlemsaktiviteter. Då antalet

deltagare ofta har uteblivit, ifrågasätts meningen i styrelsen hela tiden anordnar aktiviteter



Som de tror skall locka alla. lstället föreslås aktiviteter som de aktiva i föreningen brinner fÖr,

även om skulle innebära nördiga saker t.ex. mikroskopering av svampar. Årsmötet stöder en

sådan inriktning på aktiviteterna'

hlaturskyddsföreningens policy i vindkraftsfrågan diskuteras' Då kommer frågan upp om

svårigheten att hinna med att svara på alla inkommande remisser' Årsmötet beslutar att

styrelsen skall faststäila rutiner i hanteringen av des§a, samt utforma ett standardsvar att

använda i de fall föreningen inte hinner göra en enskild bedömning i ett vindkraftsärende'

Ett förslag läggs att medlemmar som lägger ner ett stort arbete' skall uppmuntras med ett

ekonomiskt bidrag, bland annat för att locka fler att hiälpa till. svårigheter att göra ett sådant

system rättvist, och det påföljande byråkratiska arbetet, används som argument emot

förslaget.Diskussionenfortsätteriandanhurföreningenskalllockaflerattgöraeninsats'
lnget beslut tas i frågan'

r En mötesnärvarande lägger fram ett önskemål om att föreningen skall arbeta med

arternativa transporter och nämner specifikt vätgasbirar. styrersen ska* kora upp möjligheten

attanordnaenfÖreläsningidettaämneisamarbetemedSambiblioteket.

§ 18. Årsmötet avslutas.
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