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Protokoll fört vid länsstämma med Naturskyddsföreningen  Sörmland den 20 

april 2013 
 
Plats: Elektron i Gnesta, B-salen 
Närvarande: 11 medlemmar, se närvarolista. 
 

1. Mötet öppnandes av föreningens ordförande, Karl-Axel Reimer.  
 

2. Till mötesordförande valdes Hans Rydberg.  
 

3. Anmäldes att styrelsen utsett Bo Gustaver till mötessekreterare. 
 

4. Bo Karlsson och Anita Hurtig utsågs att tillsammans med mötesordföranden justera 
protokollet. De ska även vid behov vara rösträknare. 
 

5. Föreslagen dagordning godkändes.  
 

6. Stämman beslutade att den blivit stadgeenligt utlyst. 
 

7. Bestämdes att upprop och fastställande av röstlängd ska göras vid eventuellt behov. 
Närvarolista gick runt, se bilaga. 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 presenterades av ordföranden Karl-Axel 
Reimer. Kassören Thomas Tjäderhane redogjorde för föreningens ekonomi och 
årsredovisningen för 2012.  
 

9. Bo Karlsson redogjorde för revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen samt att resultat- och balansräkningen fastställs. 
 

10. Resultat- och balansräkningen för 2012 fastställdes.  
 

11. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 
 

12. Beslutades att funktionärer inte erhåller annan ersättning än för de utlägg de har för 
uppdraget. För resor med egen bil betalas det skattefria beloppet, för närvarande 
18,50 kronor per mil. 
 

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 godkändes. Planen är densamma 
som den plan för 2012-2013 som beslutades av föregående stämma. Före mötet 
förbereddes en annorlunda upplagd plan som efter bearbetning ska kunna beslutas 
2014. 
 

14. Styrelsens förslag till budget för 2013 godkändes. 
 

15. Inga motioner hade inkommit. 
 

16. Styrelsen hade föreslagit ändring av föreningens stadgar. Förslaget bygger i allt 
väsentligt på det förslag till stadgar för länsförbunden som finns i de nya stadgar för 
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riksföreningen som beslutades på riksstämman i Falkenberg 2012. En ändring 
gjordes av § 7 punkt 10 i styrelsens förslag. Punkten delas upp på verksamhetsplan 
och budget. Efterföljande punkter numreras därför om. Stämman biföll förslaget 
med ändringen. Beslutet var enhälligt. 
 

17. På förslag från valberedningen beslutades att styrelsen under kommande år ska ha 6 
ledamöter utöver ordföranden, sammanlagt 7, samt 2 suppleanter.  
 

18. Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Karl-Axel Reimer (omval). 
 

19. Thomas Tjäderhane, Håkan Gilledal och Leif Carlsson valdes till styrelseledamöter 
för kommande 2 år (omval). Håkan Elmqvist, Karl Källander och Bo Gustaver 
valdes på föregående stämma för en tvåårsperiod och har således 1 år kvar.  
 

20. Till suppleanter i styrelsen valdes Eva Johansson (omval) och Edina Varnagy 
(omval). De valdes för 1 år. 
 

21. Till revisorer valdes Bo Karlsson och Håkan Lernefalk. Maud Larsson och Agne 
Swenzén valdes till revisorsuppleanter. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för ett 
år i sänder. Valen innebär i samtliga fall omval för ytterligare ett år. 
 

22. Val av valberedning. Enligt stadgarna väljs de 3 ledamöterna för 3 år och en person 
byts ut årligen. Genom den nyss beslutade stadgeändringen får omval ske även 
omedelbart efter en genomförd treårsperiod. Lars Liljenstolpe valdes för ett år extra 
förra året trots att det då stred mot stadgarna. Valet gjordes för ett år. Åsa 
Valdemardotter har ett år kvar och är därmed sammankallande. Stämman beslutade 
att Lars Liljenstolpe ska betraktas som vald för en 3-årsperiod 2012 och alltså ha 2 
år kvar. Eric Midfalk omvaldes för en ny treårsperiod.  
 

23. I de nya stadgarna finns en punkt som lyder ”nominering av kandidater till 
riksföreningens valberedning att rapportera till riksföreningen senast 17 maj 
riksstämmoår”. Viss osäkerhet rådde om nomineringen kan avvakta nästa stämma 
eller inte. Ifall nomineringen ska göras nu beslutade stämman att nominera Bo 
Gustaver som kandidat till riksföreningens valberedning. 
 

24. Stämman avslutades.  
=== 

Före stämman delades föreningens förtjänsttecken, Silverfalken, ut till Mats och Åsa 
Ottosson. De fick förtjänsttecknet för sina utomordentliga och betydelsefulla skildringar av 
naturen och människans beroende och relation till naturen. Tillsammans har de skrivit ett 
tjugotal egna böcker och medverkat i otaliga årsböcker från Naturskyddsföreningen och 
Turistföreningen.  
 
Protokollet justeras: 
 
 
 
Hans Rydberg Anita Hurtig  Bo Karlsson 


