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Årsmötesprotokoll - Naturskyddsföreningen Lindesberg 
17 mars 2020 18:00 – Lindesbergs Bibliotek 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande Lisa Karlsson. 
 
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 
Mötet anser årsmötet behörigt utlyst. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Agneta Nilsdotter till mötesordförande. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning. 
Mötet godkänner dagordningen. 
 
§ 5 Val av sekreterare. 
Mötet väljer Lisa Karlsson till mötessekreterare. 
 
§ 6 Val av två justerare/rösträknare att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 
Mötet väljer Britt-Marie Eriksson och Sivert Juneholm till justeringspersoner. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse 
Styrelsen läser upp verksamhetsberättelsen. 
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen med uppdrag att tillägga några 
verksamhetspunkter. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse läses upp och läggs till handlingarna. 
 
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Kassör Jesper Hansson redovisar föreningens resultat- och balansräkningen. 
Mötet fastställer resultat- och balansräkningen. 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
§ 11 Verksamhetsplan 
Styrelsen redovisar visionen för verksamhetsplanen. Tillägg till denna är det nyliga förfrågan 
gällande samarbete kring slåtteräng på Lövstarakan.  
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Kommunekolog Ingrid Andrén är samarbetspart där förhoppningen är att söka LONA-pengar 
för att säkra förvaltning av slåtterängen. 50 timmar ideell tid krävs för att detta ska kunna 
genomföras. Länsförbundet är inkopplat. 
Förhoppning om en liekurs läggs till verksamhetsplanen.  
Mötet godkänner verksamhetsplanen.  
 
§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
Mötet beslutar om 7 ordinarie styrelseledamöter 2 ersättare varav en vakant. 
Mötesordförande väljs på ett år. Ledamöter på två år. Suppleanter på ett år. 
 
§ 13 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
Mötet väljer att lämna platsen vakant. 
 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter 
Mötet väljer, Inger Griberg, Annika Fredriksson, Jesper Hansson, Helena Blixt till ordinarie 
styrelseledamöter på två år samt Bo Cederstrand som fyllnadsval på ett år. Göran Olsson väljs 
som suppleant på ett år. 
 
Följande sitter kvar på ett år: 
Maria Levin, Agneta Nilsdotter, Jens Råberg (har avgått och kräver fyllnadsval) 
 
§ 15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Mötet väljer Meta Erelöf och Johan Wennman till revisorer samt Jan Myhlback till 
revisorssuppleant. 
 
§ 16 Val av valberedning 
Mötet väljer Sivert Juneholm, Annika Waldén samt en vakant post till valberedning. 
 
§ 17 Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 
Inga ärenden föreläggs stämman. 
 
§ 18 Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 19 Årsmötets avslutande 
Mötesordförande avslutar mötet. 


