
Välkomna till länsstämman för 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län 

 

Söndag 19 april på Astrid Lindgrens Näs  
i  Vimmerby  

 

      

     Entré till Näs trädgårdar, Astrid Lindgrens utställningen och konferensen. 
 
09.30  Registrering och kaffe.  
 
10.00  Info från personalen om Näs och trädgårdarna.  
 
10.15  Årsmötesförhandlingar. 
 
12.00  Ajournering för Lunch 
 

Ett besök på utställningen Astrid Lindgrens författarskap. 
 

Artfalken presenteras. 
 
13.30  Årsmötesförhandling återupptas. 
 
14.00 Torsten Ungsäter kåserar kring naturskyddsföreningens 

arbete i Vimmerby kommun. 
  
14.15 Naturvårdspriset delas ut. 
 
14.30 45 minuters Guidning i Astrid Lindgrens barndomshem.  

Max 15 pers.  
 

Fri vandring i Näs trädgårdar.  
 

Utflykt till fågeltornet för de som önskar. 
 
15.30  Avslutning och fika.  
 
 
Bilagd finner ni DAGORDNINGEN med sin bilaga, om den viktiga frågan 
om Sammansättning av länsförbundets styrelse och valberedning. 



Anmälan 
 

Gör din samlade kretsanmälan eller enskilda anmälan till 
beijer.carina@gmail.com eller 070-6148224 senast den 31 mars.  
 
Alla medlemmar har rätt att delta på stämman.  
 
Länsförbundet står för kostnaden för fika, mat och aktiviteter för alla. 
Kretsen har rätt till 4 ombud/1000 medlemmar och 5 om ni är över 1000 
medlemmar.  
 
Kretsen står för ombudens resekostnader och ev. logi. Resekostnader 
för ”övriga” bestäms i samråd med kretsen. Beakta samåkning! 
Länsförbundet står för styrelsens resekostnader. 
 
Anmäl: 
 

1. antal ombud, krets och namn. 
2. antalet andra intresserade kretsmedlemmar. 
3. antal nuvarande styrelseledamöter i länsförbundet (som inte kan vara    

ombud). 
4. Intresse för guidad tur i Astrids barndomshem. 15 platser. (Först till 

kvarn gäller.) 
5. om du vill göra en utflykt till fågeltornet och om du har egen bil, plats i 

bilen eller vill åka med någon. Det är bara några kilometers väg dit. 
6. behov av specialkost.  
7. behov av hämtning vid station eller hotell. 
 

 
Astrid Lindgrens barndomshem 

 
 
Namn på kretsens valda ledamöter till kommande styrelsen ska  
senast 9 april anmälas till valberedningen. 
Eva Öberg 076 - 828 18 85 eller evaoberg17@gmail.com. 
 
 
Eventuella motioner från kretsar eller medlemmar ska till Länsförbundets 
styrelse senast 4 april, lämpligen till jan.herrmann@lnu.se. 



Vägbeskrivning: Astrid Lindgrens Näs ligger på Prästgårdsgatan i 
centrala Vimmerby. (Det skall inte förväxlas med Astrid Lindgrens värld 
som är nöjesparken).  
 
Tyvärr är tågförbindelserna på en söndag inte de bästa.  
 
Behöver ni övernattning så finns Vimmerby Stadshotell inom 
gångavstånd.  
 
Kommer ni med bil från Västervik tar ni Lundgatan genom tre rondeller 
och svänger vänster i den fjärde rondellen vid ST1 macken. Ni kör sedan 
på Prästgårdsgatan några hundra meter och hittar Näs på vänster sida.  
 
Kommer ni söder ifrån på väg 23/34 kan ni köra höger i rondellen mot 
väg 40 (Västervik) och sedan rakt genom en rondell (vid Arla) och 
därefter vänster vid Björkbacken mot Astrid Lindgrens värld. Följ 
Lundgatan genom tre rondeller och sväng vänster i den fjärde vid ST1 
macken. Ni kör sedan på Prästgårdsgatan några hundra meter och hittar 
Näs på vänster sida. 
Det finns gott om parkeringar i närheten. 
 
 

 
 

 
 
 

Välkomna önskar Sevedebygdens Naturskyddsförening  
      och Kalmar länsförbund. 
 
Har ni frågor så hör av er till  
Carina Beijer 070 - 614 82 24 eller beijer.carina@gmail.com 
 
Jan Herrmann 070 - 678 19 89 eller jan.herrmann@lnu.se 



 
 
 
 
 

 



Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Kalmar län,  
Vimmerby  2020-04-19 
 

Förslag på Dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Upprop och fastställande av röstlängd  

3. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst  

4. Val av ordförande för stämman (förslag från valberedningen) 

5. Val av sekreterare för stämman (förslag från valberedningen) 

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

7. Fastställande av dagordning (förslag från styrelsen) 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper 

9. Revisorernas berättelse  

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar  

11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

12. Fastställande av verksamhetsplan (förslag från styrelsen) 

13. Fastställande av budgetförslag (förslag från styrelsen) 

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa  

15. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen (förslag från 
valberedningen) 

16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare (förslag från valberedningen) 

17. Eventuella fyllnadsval  

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (förslag från valberedningen) 

19. Val av valberedning  

20. Ärenden som väckts genom motion 

21. Proposition från styrelsen angående hur framtida styrelse och valberedning 
ska vara sammansatta och utses 

22. Eventuella övriga ärenden som styrelsen förelägger stämman (propositioner) 

23. Info angående NF-Region Sydost 

24. Pålysning av Riksstämman 12-14 juni OCH Naturvårds-exkursion på Öland 

25. Övriga ärenden 

26. Stämmans avslutande  



 
 

Utdrag från 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Naturskyddsföreningen Kalmar län 
(Länsförbundet) 2020-02-13, kl 18.30 – 22.00 på Naturcenter Lilla Hycklinge, 
Oskarshamn  
(Hela protokollet finns på hemsidan ) 
 
 
– – – – – – – 
 
 

§ 6  Sammansättning av länsförbundets styrelse och valberedning 
Vid årsstämman 2019.04.28 fick styrelsen i uppdrag att till årsstämman 2020 presentera ett förslag 
till hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses. Vid styrelsemötet 2019.06.10 utsågs 
en grupp bestående av Staffan Arvegård, sammankallande, Catharina Lihnell och Patrik 
Waernbaum. Bakgrunden är följande: 

• Syftet är både att förbättra, effektivisera och fördela, styrelsearbetet och att förbättra 
kontakterna med och mellan kretsarna. 

• Bakgrunden är att vi en längre tid funnit att en del kretsar har föga kontakt med 
länsförbundet, kanske bara liten lokal aktivitet, eller trots närvaro på styrelsemötena inte är 
så aktiva i länsförbundets ärenden. Dock bör sägas att det senare också kan bero 
på ”vår”/AU:s måttliga benägenhet att verkligen delegera. 

• Valberedningen är i dagsläget inte inblandad i kretsarnas nominering av kretsarnas 
representanter i styrelsen, samtidigt som vissa kretsar inte nominerar några representanter. 
Den gamla tanken att alla kretsar ska ha representation i styrelsen har därmed slutat 
fungera. 

• Kretsrepresentanternas roll är inte att primärt bevaka frågor som angår den egna kretsen, 
utan vara intresserade av och vara aktiva i de frågor som länsförbundet arbetar med. 
	

Utredningsgruppens förslag 
• Styrelsen består av fem eller sju ordinarie ledamöter plus en ordförande, samt två ersättare, 

första och andra ersättare, alltså inte personliga ersättare. 
• Valberedningen tar fram förslag till styrelseledamöter inklusive ordförande, kassör och 

sekreterare, två revisorer, två revisorsersättare samt ordförande och sekreterare till 
länsstämman.  

• Valberedningen utses av länsstämman och utgörs av tre ledamöter, varav en 
sammankallande. 

• Förslag till ledamöter i valberedningen efterfrågas hos kretsarna. 
• Valberedningen har tystnadsplikt i sitt arbete. 
• Valberedningen ska i sitt förslag eftersträva en rimlig geografisk spridning och en rimlig 

köns- och åldersfördelning. 
• Valberedningen försäkrar i sitt arbete att de nominerade kandidaterna är beredda att leva 

upp till uppdragets omfattning. Uppdraget bör skriftligen beskrivas. 



• Kretsar och enskilda medlemmar kan lämna förslag till valberedningen om de förslag som 
valberedningen ska ta fram. 

• Eftersom man frångår den totala kretsrepresentationen bör styrelsen i vissa viktiga frågor 
överväga krets- eller medlemsremisser samt bjuda in kretsar och medlemmar till 
regelbundna träffar (”kretskonferenser”). 

	
Diskussion 
Efter att förslaget presenterats följde en diskussion, med bl.a. följande synpunkter: 

• Ledamöterna måste kunna ta på sig, att jämte AU, arbeta mer aktivt med länsförbundets 
frågor. 

• Både styrelsearbete och kretskonferenser blir för mycket jobb. 
• Kontakterna mellan styrelsen och kretsarna riskerar att förloras, att styrelsen blir en ”egen” 

klubb. 
• För att motverka detta föreslogs att 1-2 personer från alla kretsar ska ha rätt att närvara vid 

styrelsemöten, dock utan rösträtt. (Detta förslag röstades dock bort.) 
• En tydlig arbetsordning behövs, t.ex. den som Catharina Lihnell m.fl. skrev 2013/14. 
• Vid styrelsens arbete har ordföranden utslagsröst, i händelse av omröstning med lika 

röstetal. 
• Ett alternativt arbetssätt kan vara att 1-2 gånger per år ha ”öppna möten” med alla 

kretsarna, med tyngdpunkt på någon fråga, t.ex. verksamhetsplan. 
• Oklarhet huruvida valberedningen för posterna kassör och sekreterare ska föreslå specifika 

namn, eller bara bland de ledamöter man föreslår ha för dessa poster lämpliga personer i 
åtanke. 
	

Omröstning enligt följande: 
Förslag 1: Utredningsgruppens förslag, med tillägget att ordföranden har utslagsröst. 
Förslag 2: Ovanstående, samt att 1-2 personer från icke representerad krets alltid är välkomna. 
Förslag 1 erhöll 4 röster, förslag 2 erhöll 2 röster.  

Styrelsen beslutade enligt förslag 1.  
 
 
– – – – – – – 
 
 
Jan Herrmann      Staffan Arvegård               Patrik Waernbaum 
Jan Herrmann Staffan Arvegård Patrik Waernbaum  
sekreterare ordförande justerare 
 


