
Protokoll fört vid stämma för Naturskyddsföreningens Kalmar län, den 28 april 2019 i Kastlösa på Öland. 
 

§1. Öppnande 
Länsstämman öppnades av Per-Olof Johansson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Mörbylånga 
kommun. Han hade dessförinnan redogjort för kommunens arbete och utmaningar inom miljöområdet, 
då han bland annat hade nämnt vattenfrågan och grönstrukturplanen för Färjestaden. 
 
§2. Upprop och fastställande av röstlängd. 
Röstberättigade ombud noterades enligt följande: Nybrokretsen – Christine Karlsson; Sevedekretsen – 
Carina Bejer, Anders Johansson; Strandakretsen – Håkan Johansson, Carl Nygren, Renate Foks; 
Torsåskretsen – Inga-Britt Karlsson; Ölandskretsen – Eva Öberg, Gunnar Kvarnbäck, Maria Wiell, Anders 
Leander; Döderhultskretsen: Karl-Henry Andersson, Per-Gunnar Jörke, Inga-Lill Stavervik, Ulrika Palmér; 
Emmabodakretsen: Torgny Berntsson, Helene Bolinder, Ingemar Karlsson; Kalmarkretsen: Robert 
Gunnarsson. 
 
§ 3. Frågan om stämmans utlysande 
Jan Herrmann meddelade att kallelsen sändes ut till kretsarna den 4 mars samt den 20 mars vilket 
överensstämmer med stadgarna.  
 
Beslutades att stämman blivit behörigen utlyst. 
 
§ 4. Val av ordförande för stämman 
 
Beslutades att välja Per-Olof Johansson till att leda förhandlingarna. 
 
§ 5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare 
Informerades om att styrelsen hade utsett Maria Wiell till att föra stämmoprotokollet. 
 
§ 6. Val av justerare 
 
Beslutades att välja Eva Öberg och Anders Leander från Ölandskretsen till att justera stämmoprotokollet. 
 
§ 7. Faställande av dagordning 
 
Beslutades att fastställa dagordningen utan ändringar. 
 
§ 8. Verksamhetsberättelse och räkenskaper 
Jan Herrmann redovisade styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och bokslut. Bifogas 
protokollet. 
 
Beslutades att lägga dessa till handlingarna. 
 
§ 9. Revisionsberättelse 
Anders Leander föredrog revisionsberättelsen. Bifogas protokollet. 
 
Beslutades att lägga denna till handlingarna. 
 
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Beslutades att följa revisorernas råd och fastställa resultat- och balansräkningen. 
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§ 11. Fråga om ansvarsfrihet 
 
Beslutades att följa revisorernas råd och ge styrelsen och den adjungerade kassören ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.  
 
§ 12. Verksamhetsplan 2019 
Jan Herrmann redogjorde för verksamhetsplanen för 2019. Bifogas protokollet. 
 
Beslutades att fastställa verksamhetsplanen för 2019. 
 
§ 13. Budget 2019 
Jan Herrmann redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2019. Han uppmanade även kretsarna att 
ansöka om medel från länsförbundet till olika aktiviteter. Bifogas protokollet. 
 
Beslutades att fastställa budgeten för 2019.  
 
§ 14. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa 
Enligt tidigare praxis skall varje krets som så önskar nominera en ordinarie ledamot och en ersättare till 
styrelsen. Till årets stämma fanns nio ordinarie och sju ersättare nominerade. Torsåskretsen önskade att 
få återkomma med nominering av en ersättare. Noterades i sammanhanget att stadgarna säger att 
styrelsen skall innehålla minst fem ledamöter. 
 
Beslutades att fastställa antalet styrelseledamöter till nio ordinarie, sju ersättare samt en vakant ersättare 
som senare kan tillsättas av Torsåskretsen. 
 
Beslutades att styrelsens mandat är att fullfölja verksamhetsplanen med tillhörande budget. 
 
§ 15. Val av ordförande för länsförbundet tillika ordförande i styrelsen 
 
Beslutades att omvälja Claes Gårdinger från Kalmarkretsen till ordförande för länsförbundet samt dess 
styrelse. 
 
§ 16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 
Följande personer var nominerade som ordinarie ledamöter i länsförbundets styrelse: Kuno Nilsson från 
Döderhultskretsen, Håkan Karlsson från Emmabodakretsen, Robert Gunnarsson från Kalmarkretsen, Agne 
Johansson från Nybrokretsen, Carina Bejer från Sevedekretsen, Carl Nygren från Strandakretsen, Patrik 
Waernbaum från Tjustkretsen, Kerstin Olsson från Torsåskretsen samt Staffan Arvegård från 
Ölandskretsen.  
 
Följande personer var nominerade som ersättare i länsförbundets styrelse: Catharina Lihnell från 
Döderhultskretsen, Eiwor Fransson från Emmabodakretsen, Amanda Axelsson från Kalmarkretsen, Kjell 
Kullander från Nybrokretsen, Renate Foks från Strandakretsen, Mattias Åkesson från Tjustkretsen samt 
Jan Herrmann från Ölandskretsen. 
 
Beslutades att välja de nominerade enligt ovan samt att låta Torsåskretsen senare utse en ersättare om 
de önskar det. 
 
§ 17. Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval var aktuella. 
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§ 18. Val av revisorer och revisorsersättare 
Valberedningen föreslog omval av Anders Leander från Ölandskretsen och Börje Jonsson från 
Strandakretsen som ordinarie revisorer på ett år.  
 
Som revisorsersättare föreslogs Per Öberg från Kalmarkretsen samt Pähr Gustavsson från 
Emmabodakretsen. 
 
Beslutades att välja revisorer enligt valberedningens förslag. 
 
§ 19. Val av valberedning 
 
Beslutades att utse Eva Öberg från Ölandskretsen samt Ingmar Karlsson från Emmabodakretsen till 
valberedning.  
 
Beslutades att Sevedekretsen, som arrangör av länsstämman 2020, utöver dessa skall utse en person till 
valberedningen. Denne skall även vara sammankallande i valberedningen. 
 
§ 20 Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner hade inkommit till stämman. 
 
§ 21. Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Inga ärenden från styrelsen fanns att ta ställning till.  
 
§ 22. Ändring i länsförbundets stadgar 
Jan Herrman föredrog de normalstadgar som Naturskyddsföreningens riksorganisation föreslår 
länsförbundet att anta. Förslaget innebär smärre justeringar av nuvarande stadgar. Bifogas protokollet. 
 
Beslutades att anta normalstadgarna som sina egna. 
 
§ 23. Information från NF-Region Sydost 
Staffan Arvegård är ledamot i styrgruppen för NF-Region Sydost (Småland, Östergötland, Gotland) som 
representant för länsbundet i Kalmar län. Han redogjorde för nuläget i regionen, som för närvarande inte 
har någon verksamhetsledare anställd och har beslutat att inte rekrytera någon ny i nuläget. Han 
refererade även till en uppföljning genomförd av PWC över hur organisationen har fungerat. I regionen 
ingår 44 kretsar. Styrgruppen har beslutat att informera länsförbunden om situationen och styrgruppen 
skall anhålla hos NF-riks om att de medel som regionen har fått från NF-riks för att kunna ha en 
verksamhetsledare anställd skall fördelas mellan länsförbunden. 
 
Fråga ställdes om det finns ett behov av en regional organisation. Hanna Karlsson, tidigare anställd av 
Region Sydost, menade att regionen kan behövas för att förmedla föreningskunskap samt skapa struktur 
i arbetet. Henrik von Zweigbergk från riksstyrelsen förklarade att satsningen på regioner var att satsa på 
föreningsutveckling i landet samt att stärka folkrörelsen. 
 
Claes Gårdinger från Kalmarkretsen menade att det viktigaste för att stärka kretsarna och länsförbundet 
är att hitta fler medlemmar. Fråga ställdes om vilka frågor som kan attrahera ungdomar.  
 
Beslutades att ge länsförbundets representant i Region Sydost, Staffan Arvegård från Ölandskretsen, i 
uppdrag att ta med stämmans diskussion tillbaka till styrgruppen. 
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§ 24. Pålysning om Rikskonferens och NV-exkursion 
Jan Herrmann redogjorde för den kommande rikskonferensen i Kristianstad och rekommenderade de 
närvarande att åka dit för att dela i ett intressant program.  
 
Han berättade även om att mottagaren av naturvårdspriset året efter skall genomföra en exkursion inom 
sitt område. 2018 års mottagare Kuno Nilsson från Döderhultskretsen kommer att inbjuda till en exkursion 
inom kort. 
 
§ 25. GDPR-information 
Jan Herrman redogjorde för den information om GDPR som måste finnas på varje hemsida. Information 
om vilka uppgifter som föreningen har om sina medlemmar samt hur dessa uppgifter används. Jan 
Herrmann har sammanställt en informationstext och föreslår att varje förening använder sig av den. 
 
Beslutades att anta den text som Jan Herrmann hade sammanställt och uppdra åt honom att förmedla 
den till kretsarna. 
 
§ 26. Övriga frågor 
Diskuterades organisationen för länsförbundet, dels gällande antalet styrelseledamöter och hur dessa 
utses, dels gällande valberedningen och hur denna utses.  
 
Beslutades att uppdra åt styrelsen att diskutera organisationen för att till stämman 2019 komma med ett 
förslag på ny organisation för Kalmar länsförbund av NF, framförallt gällande styrelsen och 
valberedningen. 
 
§ 27. Stämmans avslutande 
Jan Herrmann tackade ordförande och sekreterare för väl genomförda förhandlingar och Per-Olof 
Johansson förklarade stämman för avslutad.  
 
 
 
 
 
Kastlösa den 28 april 2019 
 
 
 
 
 
Per-Olof Johansson   Maria Wiell 
Ordförande   sekreterare  
 
 
 
 
 
Eva Öberg    Anders Leander 
justerare    justerare 
 
 
 

Sid 4.  


