
 ( S o r r y,  s k u l l e  v a r a  ” N F - g r ö n ” ,  m e n  m i n  s k r i v a r e… . . )  
 

Til l Naturskyddsföreningens kretsar i Kalmar län 
 

Som ni alla vet har vi söndagen den 28 april vår länsstämma på Allégården, Kastlösa (vid 
kyrkan) på Öland. Kallelse lades ut på hemsidan och mailades till 3-4 personer i varje krets 
den 4 mars, med program, nu lite justerat pga lite fel då (detta brev till lite färre i varje krets): 
09.30 – 10.00 Samling med fika. 
10.00 – 12.30 Alvarets fantastiska natur, guidning av Pav Johnsson. Ta med kikare. 
12.30 – 13.30 Lunchbuffé 
13.30 – 13.45 Vad gör riksstyrelsen? Henrik von Zweigbergk berättar 
13.45 – 15.45 Stämmoförhandlingar 
15.45 – 16.00 Utdelning av Länsförbundets naturvårdspris 
16.00 – 16.30  Avslutning med kaffe innan hemfärd 
Länsförbundet står för arrangemanget (för ALLA), inkl lunch samt fika fm och em. Ange om 
du är allergisk eller behöver annan specialkost vid anmälan. 
Kretsen står för ombudens resekostnader och ev. logi. Alla är välkomna, men resekostnader 
för ”övriga” bestäms i kretsen. Beakta samåkning! (Länsförbundet står för styrelsens resor.) 
 
Anmälan: 
Vid respektive kretsstämmor nu i mars väljer ni dels ombud till länsstämman [bör sitta i 
kretsens styrelse; en krets med högst 1000 medlemmar väljer 4 ombud, fler än 1000 
väljer 5], dels ledamöter till Länsförbundets styrelse [varje krets väljer en ordinarie 
ledamot och en ersättare]. Nuvarande ledamöter kan inte vara ombud! 
Alla medlemmar har rätt att delta på stämman. Anmälan senast 18/4 till Jan Herrmann, se 
nedan, gäller även ombud och (nuvarande) ledamöter i Länsförbundets styrelse. 
Namn på valda ledamöter till (kommande) styrelsen ska anmälas till valberedningen, t ex 
Eva Öberg (sammankallande), evaoberg17@gmail.com eller 076 828 18 85, senast 18/4. 
Eventuella motioner från kretsar eller medlemmar ska till styrelsen senast 4 april. 
 
Vägbeskrivning:                                                                                                                                   
Efter Ölandsbron tag väg 136 söderut mot Ottenby. I Kastlösa finns skylt mot Allégården, 
som är f.d. stiftsgården, alldeles före (norr om) kyrkan, på samma sida. 
Utflykten till Alvaret företar vi företrädesvis per betald hyrcykel, men jag vill veta om du vill 
ha en elcykel (merkostnaden ca 100.- får du betala själv), eller om du inte vill/kan cykla. 
 
Anmälan och frågor: 
Jan Herrmann (ordf i Ölands NF)   jan.herrmann@lnu.se  070-678 19 89. 
 

VÄLKOMMEN till Öland! 
 
Ölands Naturskyddsförening (ÖN)  Naturskyddsföreningen i Kalmar län (LF) 
 
Här bifogas Dagordning (på baksidan), Verksamhetsberättelse och Nya stadgar. 
Materialet i detta brev finns även på hemsidan https://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se 



Förslag på Dagordning för 
Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Kastlösa 2019-04-28 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Upprop och fastställande av röstlängd  

3. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst  

4. Val av ordförande för stämman  

5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman  

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

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper 

9. Revisorernas berättelse  

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar  

11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning  

12. Fastställande av verksamhetsplan  

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa  

14. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen  

15. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

16. Eventuella fyllnadsval  

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter  

18. Val av valberedning  

19. Ärenden som väckts genom motion 

20. Ärenden som styrelsen förelägger stämman (proposition) 

21. Ändring i Länsförbundets stadgar. 

22. Övriga ärenden 

23. Stämmans avslutande  

 
 


