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Protokoll fört vid länsstämma med Naturskyddsföreningen i Kalmar län             
2018-04-22 i Vissefjärdas församlingshem 
 
Närvarandelista framgår av bilaga 1.  1./. 
 
1.   Upprop och fastställande av röstlängd. 
Ordförande, Claes Gårdinger, hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
stämman öppnad.  Den bifogade närvarolistan fastställs som röstlängd. 
 
2.   Frågan om stämman blivit behörigen utlyst. 
Stämman godkände kallelsen enligt stadgarnas anvisning. 
 
3.   Val av ordförande för stämman. 
Valberedningen föreslog Bo Eddie Rossbol från Emmaboda. 
Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag. 
 
4.   Val av sekreterare för stämman. 
Stämman beslutade, på förslag av valberedningen, att välja Gösta Karlman, Vissefjärda. 
 
5.   Val av justeringsmän. 
Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Torgny Berntsson och  
Helene Bolinder, Emmaboda. 
 
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Claes Gårdinger föredrog verksamhetsberättelse för 2017. Bifogas som bilaga 2. 2./. 
Stämman diskuterade bl.a. underutnyttjandet av budgeterade medel. 
Stämman beslöt godkänna verksamhetsberättelse för 2017. 
 
7.   Revisionsberättelsen. 
Någon skriftlig revisionsberättelse fanns inte att tillgå. Den kommer att lämnas in i efterhand.  
Bilaga 3.     3./.               
Jan Herrmann föredrog muntligt huvudinnehållet i revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. 
Stämman beslöt att godkänna revisorernas berättelse men att den ska vara tillgänglig när styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet. 
Solveig Ejneby reserverade sig mot beslutet. 
 
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning.  
Eftersom någon resultat- och balansräkning inte kunde uppvisas beslöt stämman att denna punkt 
samt ansvarsfrihet ska behandlas vid en extra stämma. Styrelsen får i uppdrag att kalla till extra  
länsstämma. 
Erik Wångman  föreslog att styrelsen får i uppdrag att se över sina rutiner så att detta inte händer 
igen.  Wångmans förslag blev stämmans beslut. 
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9.   Ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2017. 
Frågan överlämnas till extra länsstämma blev stämmans beslut (se paragraf 8). 
 
10.  Fastställande av verksamhetsplan. 
Claes Gårdinger föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan.  Bifogas som bilaga 4.         4./. 
Stämman beslöt att fastställa verksamhetplan för 2018. 
 
11.  Antalet styrelseledamöter 2018. 
Stämman beslöt, på förslag av valberedningen, att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter. 
 
12.  Val av ordförande i länsförbundet. 
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att välja Claes Gårdinger för ett år. 
 
13.  Val av övriga styrelseledamöter på ett år. 
Döderhult: Kuno Nilsson Ersättare: Catharina Lihnell Järnhester   Omvalda 
Emmaboda: Eivor Fransson ”             : Håkan Karlsson                      Omvalda 
Kalmar: Amanda Axelsson ”             : Bertil Magnusson                   Nyvalda 
Nybro:      Agne Johansson ”             : Kjell Kullander.                      Omvalda 
Tjustbygden:     Patrik Waembaum ”             : Mattias Åkesson  Nyval, Omval 
Torsås: Kerstin Olsson ”             : Vakant                                     Omval 
Öland:    Staffan Arvegård ”             :  Jan Hermann                          Omval 
 
14.  Eventuella fyllnadsval. 
Enligt valberedningen är inga fyllnadsval aktuella. 
 
15.  Val av två revisorer och två revisorsuppleanter på ett år. 
Stämman beslöt att välja Anders Leander och Jean Welander som revisorer med Tage Nilhorn och 
Börje Jonsson som revisorsersättare. 
 
16.  Val av valberedning för ett år. 
Stämman beslöt att välja Amanda Axelsson (sammankallande) och Ingemar Karlsson. 
 
17.  Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning. 
Stämman beslöt att överlämna ärendet till styrelsen för vidare handläggning. 
 
18.  Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 
Budget 2018 föredrogs av Claes Gårdinger.  Bilaga 5.                                                   5./. 
Kerstin Olsson föreslog att posten ”Naturvårdspriset” 3000 kr ökar till 5000 kr. 
Stämman beslöt efter omröstning att Naturvårdspriset höjs till 5000 kr och att  
styrelsens förslag revideras  och fastställs med denna ändring. 
 
19.  Ärenden som väckts genom  motion. 
Inga motioner är inlämnade. 
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20.  Stämmans avslutande. 
Mötesordförande avslutade stämman. 
 
 
Vissefjärda den 22 april 2018 
 
 
 
Gösta Karlman    
Mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Bo Eddie Rossbol 
Mötesordförande 
 
 
 
 
Torgny Berntsson Helene Bolinder 
Protokollsjusterare Protokollsjusterare 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 


