
\
I
1

Årsmötesprotokoll för Naturskyddsföreningen i Härnösand

2010-03-18

Plats: Sammanträdesrummet "Ludvig Nordström" (Lubberummet) på Sambiblioteket,

Närvarande: Örjan Asplund, Hans Bothorp, Arne Hult6n, Sofia Lundell, Johan
Rytterstam, Per Sander, Linda Stiernberg, Håkan Äman Karl Erik Fichtelius, Sigbritt
Hamrin

$ 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. Per Sander och Håkan Åman utses till protokolljusterare.

$ 5. Linda Stiernberg går igenom 2009 års verksamhetsberättelse och resultat- och
banlansräkning.

$. 6. Linda Stiernberg redogör för revisorernas berättelse.

$ 7. Ärsmötet fastställer 2009 års resultat- och balansräkning.

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

$ 9. Verksamhetsplanen redogörs och fastställs.

$ 10. Ärsmötet beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fyra stycken, samt en
vakant plats som styrelsen har fullmakt att tillsätta. Mandatperioden bestäms till två
år.

S 11. Årsmötet väljer Linda Stiernberg till kretsens ordförande, tillika styrelsens
ordförande. Stämman klargör att ordföranden har en mandatperiod på ett år.

$ 12. Årsmötet väljer om Per Sander till styrelseledarmot. Sofia Lundell, örjan
Asplund har mandat i ytterligare ett år. Arne Hult6n som avslutat sina
styrelseu ppd rag, avtackas.

$ 13. Årsmötet väljer de sittande revisorerna Stefan Grundström och Ulf Sandström,
och de sittande revisorssuppleanterna Anna Tjell och Göran Abel.

S 14. Årsmötet väljer Äsa Bång och Hans sundström till valberedningen.

S 15. Ingen motion har inkommit.

$ 16. Ingen proposition har inkommit.

$ 17. Följande övriga frågor behandlas:

o Styrelsen ska välja 4 ombud från Härnösand kretsen till Länsförbundet
Västernorrlands årsstämma. Hans Bothorp får i uppdrag att kontrollera om
medlemmar i Länsförbundet Västernorrlands styrelse också kan vara ombud
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för Härnösand kretsen. Efter information om detta kommer styrelsen att utse
ombud.

. Försvarets utökning på Härnön. Stämman beslutar att föreningen ska ta
ställning i denna fråga. Förslag är att vi ska kontakta samhällsplaneringen på
länsstyrelsen/kommunen och höra om det går att lägga yttranden. Fler förslag
är att vi ska kontakta idrottsföreningar och Friluftsfrämjandet om vi ska göra ett
gemenast yttrande. Den nya arbetsgruppen "Remisser och yttranden" får detta
som sitt första uppdrag.

. På Gådeåberget kommer ett naturreservat att bildas efter branden där för
några år sedan. styrelsen får i uppdrag att kolla upp om området för
naturreseruatet kan utökas, iförsta hand med hällmarkerna runt om.

. Frågor om Havgruppens aktiviieter. Håkan Åhman ställer upp på att vara
kontaktperson till den gruppen:

o Murberget, stämman berömmer skogsgruppen för bra arbete med att upplysa
allmänheten om awerkningen av Murberget. Awerkningen där kommer att
skjutas upp 1 år på grund av ingen tjäle i marken.

o Diskussion om skogen som stängs av för airsoftgames. Synpunkter har
inkommit från medlemmar om minskad rörlighet i skogen under den perioden.
Stämman beslutar att föreningen inte ska ta ställning i frågan.

o Diskussion om skogen runt Fälleberget som stängs av vid älgjakten. Beslut
om detta skjuts upp till senarqgnöten.

. Förslag om att införa medlemsträffar läggs, och diskuteras. Ärsmötet föreslår
att årets styrelsemöten skallvara öppna för medlemmar, och att mötena skall i
förväg annonseras i utskick eller på hemsidan.

. Ärsmötet föreslår att styrelsen skall göra ett nytt medlemsutskick med de
ändringar som gjorts i verksamhetsplanen under detta möte, och med datum
för kommande styrelsemöten.

$ 18. Årsmötet avslutas.

Vid protokollet:

Sofia Lundell
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Justeras: Per Sander
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Håkan Aman


