
 
 

Välkomna till LÄNSSTÄMMAN för Naturskydds-
föreningen i Kalmar län söndagen 4 oktober 2020 

 

 
 

Stämman genomförs medelst det datorlagda konferensprogrammet Zoom, 
primärt uppkoppling mellan Kalmar och Västervik (dit ombuden m fl 
förväntas bege sig och kunna hålla social distans, samt kunna få viss 
teknisk support), men bara undantagsvis uppkoppling hemifrån. På detta 
sätt kan vi nog bättre undvika tekniska problem, och det är lättare att se 
hur ombuden röstar. Mer info om var och tekniken kommer lite senare. 
 
PRELIMINÄRT PROGRAM 

09.30  Fika på respektive ställen och intrimning av tekniken. 

10.00  Registrering, grund för röstlängden, ev. fortsatt intrimning.   

10.30  Årsmötesförhandlingar. 

12.00  Ajournering för Lunch, catering I Kalmar och Västervik. 

13.30  Årsmötesförhandlingarna återupptas, om behövligt. 

14.00 Något inslag om Naturvårdspriset 2020, Jan berättar, 
sedan en film av Patrik. 

14.30(ca) Underhållning, någon film eller annat …. 

Avslutning och kanske fika??  



OBS att detta val gäller en styrelse som ”sitter” halvåret till nästa 
ordinarie länsstämma, förhoppningsvis i april 2021. 
 
Bilagd finner ni DAGORDNINGEN med bilagorna 
 
Till DO § 8: Verksamhetsberättelse 

Resultat- och balansräkning för 2019 

Till DO § 21: Styrelsens proposition om Sammansättning av 
länsförbundets styrelse och valberedning. 

 
 
 
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, 5 om över 1000 medlemmar.  
 
Kretsen står för ombudens resekostnader och ev. logi. Resekostnader för 
”övriga” bestämmer ni i samråd med kretsen. Beakta samåkning! 
Länsförbundet står för styrelsens resekostnader. 
 
Anmälan (till Carina): 
 

Gör din samlade kretsanmälan eller enskilda anmälan till 
beijer.carina@gmail.com eller 070-614 82 24 senast den 20 september.  
 

1. antal ombud, krets och namn. 
2. antalet andra intresserade kretsmedlemmar. 
3. antal nuvarande styrelseledamöter i länsförbundet (kan inte vara ombud). 
4. behov av specialkost.  
 
Namn på kretsens valda ledamöter till kommande styrelsen ska  
senast 30 september anmälas till valberedningen, dess ordf. är 
Eva Öberg 076 - 828 18 85 eller evaoberg17@gmail.com. 
 
Eventuella motioner från kretsar eller medlemmar ska till Länsförbundets 
styrelse senast 30 september, lämpligen till jan.herrmann@lnu.se. 

 
Välkomna önskar Kalmar länsförbund, och planeringsgruppen. 
 
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  
 
 
2020-09-04   /   Carina, Jan, Claes och Patrik 


