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Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen i Nyköping och

Oxelösu nds ordi narie kretsstäm ma 20L9

Tcd: 20 mars 2019 k1.18.00

Plats: Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53 i Nyköping

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Göran Ekström, hälsade alla välkomna och förklarade

stämman öppnad

2. Val av stämmans ordförande

Till stämmans ordförande valdes Ulla-Karin Danielsson

3. Styrelsens anmälan av protokollförare

Styrelsen anmälde att Tayana Bengzon Äkerblom utsetts att vara protokollförare

vid stämman

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Till justerare valdes Göran Strand och Mikael Gemsjö

5. Fräga om stämman varit behörigen utlyst

Stämman ansåg att densamma är behörigen utlyst

6. Anmälan av övriga frågor

lnga övriga f rägor anmäldes

7 . Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande Göran Ekström redovisade 201-B års verksamhet, varefter

verksamhetsberättelsen lades till hand lingarna.



8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Kassör Bo Gustaver lämnade en rapport varefter stämman fastställde resultat-

och balansräkningen.

9. Revisorernas berättelse

Revisor Eva Grusell Wogel redogjorde för revisorernas berättelse med förslag att

stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet

10.Fråga om ansvarsfrihet för 201.8 års förvaltning

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

L1.Fastställande av verksamhetsplan och budget

Styrelsens ordförande presenterade förslaget till verksamhetsplan för är 2019.

Kassören presenterade förslag till budget för är 201.9. Stämman fastställde

förslagen till verksamhetsplan och budget.

LZ.Val av antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa

Antalet ledamöter inklusive ordförande föreslås vara tio varav samtliga väljs på

två år förutom ordförande och en till som vardera väljs på ett år.

L3.Val av kretsens ordförande

Till ordförande föreslås Göran Ekström på 1 år. Stämman godkände

va I bered n ingens förslag.

14.Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

Som ordinarie ledamöter föreslås Pia Björstrand, Anna Brodön, Ulla-Karin

Danielsson, Linda Engström, Bo Gustaver och Per Öhrling på vardera 2 år samt

Maria Dirke på 1 år. Ledamöter med vardera 1, är kvar är Göran Strand, och

Thomas Tjäderhane. Som ersättare föreslås MaryAnn Fargo och Mikael Gemsjö

på vardera l- år. Stämman godkände valberedningens förslag.

Fräga ställdes om fem eller sex ledamöter krävs för att styrelsen ska vara

beslutsf ö r.

15. Eventuel la fyl I nadsval

Valberedningen har inga fyllnadsval att föreslå utan hänvisar till punkt l-4.

16.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

I



Till revisorer föreslås Karin Anklew och Eva Wogel Grusell på vardera L år. Till

revisorssuppleanter föreslås Mats Ande,rsson och Angelica Lantz på vardera 1

år. Stäm man god kände valbered ningens förslag.

L7.Val av valberedning

Stämman föreslår Nils Kjellberg och Håkan Larsson på vardera l- år, vilket

god kä ndes.

LS.Motioner

lnga inkomna motioner

19.Övriga trägor

a) Bo Gustaver informerar om arkivet och dess innehåll. Han erbjuder sig även

att efter mötet och föredraget visa delar av innehållet på

N atu rskyd dsfören i n ge ns med lemssidor för intresse rade'

b) Eva Wogel Grusell berättar om Floraväktare.

c) Pia Björstrand efterf rägar f ler funktionärer till Klädbytardagen den 6 april.

d) Bilaga till protokoll: Valberedningens förslag samt fotnot

20.Stämmans avslutande

Efter den ordinarie kretsstämman visade Göran Strand bilder och filmer samt

berättade om sin resa till Antarktis.
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Göran Strand, justerare
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Tayana Bengzon Äkerblom, protokollförare


