Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen i Nyköping och
Oxelösunds ordinarie kretsstämma den 22 mars 2017 klockan 18.0019:00. Plats: Studiefrämjandet, Brunnsgatan 5, Nyköping
1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Mikael Gemsiö, hälsade alla välkomna och förklarade stämman
öppnad.
2. Val av stämmans ordförande
Till mötesordförande vid stämman valdes Håkan Larsson.
3. Val av protokollförare
Styrelsen anmälde att Tayana Bengzon Åkerblom utsetts att vara protokollförare vid
stämman.
4. Val av justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Eva Grusell.
5. Fråga om stämman varit behörigen utlyst
Stämman beslutade att stämman är behörigen utlyst.
6. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen i kallelsen överensstämmer med stadgarna och fastställdes således.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ordförande Mikael Gemsiö redovisade 2016 års verksamhet, varefter
verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse
Revisor Eva Grusell redogjorde för revisorernas berättelse med förslag att stämman beviljar
styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassör Bo Gustaver lämnade en rapport varefter stämman fastställde resultat- och
balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2017
Styrelsens ordförande presenterade förslaget till verksamhetsplan för år 2017. Kassören
presenterade förslaget till budget för år 2017. Stämman fastställde förslagen till
verksamhetsplan och budget.
13. Antal ledamöter i styrelsen och mandatperiod för dessa
Nils Kjellberg redovisade valberedningens förslag, att antalet ledamöter i styrelsen ska vara
9 varav 4 ska väljas för 2 år och 4 som väljs för 1 år. Ordförande väljs för 1 år. Stämman
beslutade enligt valberedningens förslag.
14. Val av ordförande
På valberedningens förslag valdes Ingrid Carlgren att vara ordförande för kretsen och
därmed i styrelsen.
15. Val av övriga styrelseledamöter
På valberedningens förslag valdes Mikael Gemsjö, Bo Gustaver och Per Öhrling att vara
ledamöter i styrelsen med mandatperioden 2 år.
Maria Dirke valdes att vara ledamot i styrelsen med mandatperioden 1 år.
Anna Nydahl och Lars Pettersson valdes att vara ersättare i styrelsen med mandatperioden 1
år.
Håkan Larsson, Thomas Tjäderhane, Tayana Bengzon Åkerblom och Göran Strand har en
kvarstående mandatperiod av 1 år.
16. Eventuella fyllnadsval
Inga fyllnadsval behövdes. Punkten utgick.
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
På valberedningens förslag valdes Eva Grusell och Karin Anklew att vara revisorer och
Angelica Lantz och Göran Ekström att vara revisorssuppleanter, alla på 1 år.
18. Val av valberedning
Till valberedning valdes Nils Kjellberg på 1 år. Nils Kjellberg fick i uppdrag att kontakta
Eva Lindblom, föreslagen av Eva Grusell, för att ställa frågan om att ingå i valberedningen.
19. Motioner
Inga motioner hade inkommit.
20. Övriga ärenden
Omställning Nyköping presenterades av Jan Bergman
21. Stämmans avslutande
Ordföranden tackade alla de 15 närvarande medlemmarna och avslutade stämman.
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