
 
 
 

Välkomna till LÄNSSTÄMMAN för Naturskydds-
föreningen Kalmar län söndagen 25 april 2021 

 

 
 

Stämman genomförs med det datorlagda konferensprogrammet Zoom, 
enskilt deltagande (hemifrån). Länken är  https://zoom.us/j/93923375737    
Meeting ID: 939 2337 5737.   Jan ska försöka sköta uppkopplingen.  
 
PRELIMINÄRT PROGRAM (OBS ingen fikapaus!) 

09.00 Intrimning av tekniken. 

09.30 Registrering, grund för röstlängden.   

10.00 Information om Naturvårdspriset, Biologisk mångfaldsskrivelsen, 
utflykt Borsnäs ängar ??/6, utflykt Stensjö by 4/9, Region Sydost. 

10.15 Årsmötesförhandlingar. 

12.00 – 12.20    Kort paus, med ”Vår-fotografering”, se nedan!!! 

12.20 – 12.40    Bildvisning, med KORTA kommentarer av fotograferna. 

13.00 - - -     Årsmötesförhandlingarna återupptas, om behov finnes…. 

Vår-fotografering: Ta en sväng ut runt huset du är i, sannolikt hemma, ta 
några bilder av VÅREN (brett tolkat), med din mobil. Skicka två av dem till 
xxx.yyy@zzz (inte klart ännu), som gör ett snabbt hopklipp av dem, strax 
efter (12.20 – 12.40) visas ”Våren i Kalmar län” upp och du kommenterar ! 



 

Bilagd finner ni DAGORDNINGEN, till vilken knyts dokumenten 
Verksamhetsberättelse (§ 8, bifogas) 
Resultat- och balansräkning för 2020 (§ 8, inte nu!) 
Verksamhetsplan (§ 12, ev. först vid stämman) 
Budgetförslag (§ 13, ev. först vid stämman) 
 
Protokollet från länsstämman 2020-10-04 finns på hemsidan 18 november 
https://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se .Där finns även utredningen kring 
hur framtida styrelse och valberedning ska vara sammansatta och utses. 
 
Zoom-uppkoppling ska fungera även med mobil, vid problem eller 
tveksamhet kontakta gärna Kristina Tapper 
kristina.tapper@studieframjandet.se eller tel. 0702-91 26 40. 
 
VIKTIGT att läsa och följa: 
ALLA medlemmar har rätt att delta på stämman, anmälan krävs. 
 
Kretsen har rätt till 4 ombud/1000 medlemmar, 5 om över 1000 medlemmar.  
 
Anmälan  
 

Gör din/er samlade kretsanmälan eller enskilda anmälningar till Carina 
Beijer beijer.carina@gmail.com eller tel. 070 - 614 82 24 senast den 20 
april följande: 
1. vilka ombud från vilken krets. 
2. vilka andra intresserade kretsmedlemmar. 
3. antal nuvarande styrelseledamöter i Länsförbundet (kan INTE vara ombud). 
 
Namn på kretsens valda ledamöter till kommande styrelsen ska  
senast 20 april anmälas till valberedningen, dess ordf. är Staffan 
Arvegård staffan.arvegard@gmail.com eller tel. 073 - 398 11 98. 
 
Eventuella motioner från kretsar eller medlemmar ska till Länsförbundets 
styrelse senast 20 april, lämpligen till jan.herrmann@lnu.se. 

 
Välkomna önskar Naturskyddsföreningen Kalmar län, och 
planeringsgruppen. 
 
Har ni frågor så hör av er till  
Claes Gårdinger claes.gardinger@gmail.com eller tel. 070 - 614 82 24 
Jan Herrmann jan.herrmann@lnu.se eller tel. 070 - 678 19 89 
 
 
Mars 2021 
Renate, Jan, Claes och Patrik 


