
Välkommen på Årsmöte för 
Naturskyddsföreningen Lindesberg 

24 mars kl. 17:00  
Kulturum, Lindeskolan 

 

1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
2. val av ordförande för stämman 
3. val av sekreterare för stämman 
4. val av två justerare/rösträknare att jämte stämmans ordförande justera 

protokollet 
5. styrelsens verksamhetsberättelse 
6. revisorernas berättelse 
7. fastställande av resultat- och balansräkningar 
8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning  
9. fastställande av verksamhetsplan  
10. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa  
11. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen  
12. val av övriga styrelseledamöter  
13. eventuella fyllnadsval  
14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
15. val av valberedning 
16. ärenden som styrelsen förelägger stämman  
17. ärenden som väckts genom motion  
18. stämmans avslutande 

  



Ärenden styrelsen förlägger stämman 

1. Val av bank: Av föregående stämma fick styrelsen i uppdrag att titta på ett byte 
av bank. Föreningen har sina pengar placerade på Nordea idag. Styrelsen lägger 
följande förslag för stämman att besluta om. 
Information Ekobanken: Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för 
den omställning som världen behöver nu och framöver, ekologiskt, socialt och 
kulturellt. Vi vill medverka till ett finansiellt system där pengarna är till för 
människan. Ekobanken verkar utifrån de koncept för bank som utvecklats i den 
internationella Sustainable Banking-rörelsen. 

Information Bergslagsbanken: Bergslagens Sparbank verkar i och för 
Bergslagen. Du känner igen oss på det lokala engagemanget och vårt starka 
kundfokus. Vi finns där våra kunder finns och utgår alltid ifrån dina behov, när 
vi utformar rätt produkter och tjänster för dig. 

Vi vet att en fungerande bank är viktigt för att marknaden ska vara välmående. 
Genom ett ytterst decentraliserat arbetssätt ihop med både lokala kontor och 
modern teknik, är vi i princip tillgängliga för dig dygnet runt. Vi har privat- och 
företagsrådgivare med mandat att fatta egna beslut i affärsfrågor som berör dig. 
Det betyder snabba beslut och klara besked för dig som kund. 

Genom egna projekt och sponsring som exempelvis Drömjobbet och 
Bergslagens Sparbank Cup, eller via vår ägare, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, 
bidrar vi till Näringsliv, Forskning, Utbildning, Idrott och Kultur i Bergslagen. 
Därmed är du, som kund i Bergslagens Sparbank, med och utvecklar samhället 
vi bor och verkar i. Tillsammans berikar vi Bergslagen. 

a. Förslag 1: Ekobanken 
b. Förslag 2: Bergslagens sparbank 

 

2. Val av placering av pengar: Styrelsen föreslår stämman besluta om att placera 
10 000 kr av föreningens kapital i ett långsiktigt sparande i ETC solel. 
Spara i solceller: Ja, nu kan du spara med rent samvete, utan spekulation, utan bonusar 
till direktörer, utan vinster till bankägare. ETC har tagit fram en lösning för dig som vill 
spara och samtidigt göra världen lite renare. 
Visst kan du spara utan att ge pengar till den som inte vill dig väl. ETC SOL är vårt bolag 
som tar in pengar från allmänhet och förvandlar dem till säkra solceller. Fram till idag 
har vi tillsammans fått upp över 800 000W solceller genom att 900 personer lånat ut 10 
andelar eller mer och fått 2% i årlig ränta på solsparandet. Ett sätt för dig som har 
mycket pengar på andra banker och vill att de ska användas bättre. Ja, du kan självklart 
också månadsspara i solcellerna!  https://www.etcel.se/spara-i-solceller  
 

a. Förslag 1: Ja 
b. Förslag 2: Nej 

https://bergslagenssparbank.se/hangiven-dig/sparbanksstiftelsen-bergslagen.html
https://www.etcel.se/spara-i-solceller

