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Protokoll från 
Länsstämma för Naturskyddsföreningen i Kalmar län.

Stämman genomfördes digitalt söndagen 2021-04-25  
kl. 9.30 -13.00. 

Närvarande

Anmälda ombud med rösträtt 

Sevede/Vimmerby
Anders Johansson
Arne Johansson
Kicki Willysson

Öland
Anders Leander, revisor  
Hanna Nicklasson
Mattias Karlsson
Staffan Arvegård, valberedning

Torsås
Liselott Sjöholm

Kalmar
Christina Almqvist
Joakim Månsson

Tjust
Arne Nordin

Döderhult
Ulrika Palmer Nilsson
Karl-Henry Andersson

Stranda
Inget ombud anmält

Emmaboda
Inget ombud anmält

Emådalen
Inget ombud anmält

Handbörd
Inget ombud anmält

Nybro
Inget ombud anmält
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Anmälda från styrelsen
Claes Gårdinger, ordförande, Kalmar
Renate Foks, vice ordförande, Stranda (Mönsterås)
Jan Herrmann, sekreterare, Öland
Patrik Waernbaum, kassör, Tjust
Carina Beijer, Vimmerby
Kerstin Olsson, Torsås
Kuno Nilsson, Döderhult
Håkan Karlsson, Emmaboda
Ingen anmäld från Handbörd (Högsby)
Ingen anmäld från Emådalen (Hultsfred)
Ingen anmäld från Nybro

Suppleanter i styrelsen
Caroline Axelsson, Vimmerby

Valberedning
Allan Karlsson, Vimmerby
Staffan Arvegård, Öland

Teknisk support
Kristina Tapper, Studiefrämjandet

Från riksstyrelsen 
Henrik von Zweigbergk, Jönköping

Ordförande för stämman
Jonas Löhnn

Sekreterare för stämman
Annika Rosen

Röstlängd
Anders Johansson
Arne Johansson
Kicki Willysson
Anders Leander  
Hanna Nicklasson
Arne Nordin
Mattias Karlsson
Staffan Arvegård
Christina Almqvist
Ulrika Palmer Nilsson
Karl-Henry Andersson
Joakim Månsson (lämnade mötet 12.10)
Liselott Sjöholm (lämnade mötet ca 10.30 och återkom 11.15)
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§ 1. Länsförbundets ordförande Claes Gårdinger förklarade mötet öppnat. 

§ 2. De närvarande ombuden ropades upp och röstlängden fastställdes. Se ovan 
”Anmälda ombud” och ”Röstlängd”.

§ 3. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst besvarades med ja.

§ 4. Jonas Löhnn valdes till ordförande för stämman. Jonas tog över ordförandeskapet och 
gick igenom några ordningsfrågor för den här helt digitala stämman. Det föreslogs att så 
kallad tyst acklamation skulle tillämpas. Det betyder att ordföranden formulerar ett beslut 
och att den deltagare som har en avvikande åsikt är aktiv och talar om detta. De som är 
tysta instämmer passivt i beslutet. Förslaget beslutades att gälla under dagens stämma. 
Jonas påminner också om att endast ombuden får delta i besluten. Styrelsemedlemmar 
från kretsarna som inte är valda till ombud har inte rösträtt. Viktigt att ombud som behöver 
avvika under mötets gång anmäler detta. Även hur man begär ordet genom att räcka upp 
handen och använder ”chatfunktionen” gicks igenom. 

§ 5. Annika Rosen valdes till sekreterare för stämman. 

§ 6. Till justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet och tillika vara 
rösträknare valdes Christina Almqvist och Arne Nordin.

§ 7. Dagordningen godkändes med ett tillägg till paragraf 20. Nominering av kandidater till 
valkommittén inför riksstämman tas upp under paragraf 20b. Paragraf 20 innehåller då 
paragraferna 20a och 20b.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper för år 2020. Handlingarna har 
skickats ut tidigare och visades också på skärmen under stämman. Patrik Waernbaum, 
styrelsens kassör, redogjorde för länsförbundets ekonomi med balans- och 
resultaträkningar, som visade att ekonomin för närvarande är god. Inga stora 
utgiftsförändringar väntas heller under år 2021. Då inga frågor eller synpunkter framkom 
lades verksamhetsberättelsen och redovisningen av räkenskaperna med godkännande till 
handlingarna. 

§ 9. Revisorernas berättelse lästes upp av Patrik Waernbaum. Revisorerna Anders 
Leander och Börje Jonsson har funnit räkenskaperna för verksamhetsåret 2020 vara i god 
ordning. Inga frågor eller synpunkter framkom. Revisionsberättelsen lades därmed till 
handlingarna.

§ 10. Resultat- och balansräkningar fastställdes enligt det föredragna.

§ 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. Claes tog upp behovet av följande tillägg till 
planen. Diskussionen om, och planeringen av den eventuella regionala kanslifunktionen är 
en process som planeras fortsätta under kommande verksamhetsår. Claes och Jan är 
styrelsens ombud i frågan och ska ta reda på närmare hur en sådan funktion skulle kunna 
se ut och fungera.  Med detta tillägg godkändes och fastställdes 2021 års 
verksamhetsplan.

§ 13. Styrelsens budgetförslag inför det nya verksamhetsåret. Inga synpunkter på det 
utskickade förslaget har kommit in. Claes redovisade det ekonomiska läget. Jan 
kommenterade att vi nu, jämfört med 2020, planerar något lägre utgifter, men 
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konstaterade att eftersom ekonomin är god finns det möjlighet att ta av tidigare sparat 
kapital om något nytt behov framkommer under året. Styrelsens budgetförslag för 2021 
godkändes och fastställdes av stämman.

- Förändringar av hur framtida styrelse och valberedning ska vara sammansatt och 
utses. Det här är en extra insatt informationspunkt med möjlighet att diskutera och ställa 
frågor och alltså ingen ordinarie punkt på dagordningen. Staffan Arvegård informerade om 
besluten som togs vid länsstämman 2020-10-04. Förändringen är planerad att gälla från 
och med nästa verksamhetsår - år 2022. Staffan har skrivit en sammanfattning som har 
skickats ut till alla länets kretsar och som dessutom har skickats till ut till de anmälda 
närvarande vid dagens stämma. Det förändrade arbetssättet är en förändring av en 
tidigare använd praxis och betyder inte att stadgarna behöver ändras. Under dagens möte 
diskuterades i vilken form den nya arbetsordningen som dokument ska hanteras. 
Stämman enades om att det är viktigt att olika uppdrag i styrelsens och valberedningens 
arbete blir skriftligt beskrivna i arbetsordningen och att dokumentet går lätt att hitta. Staffan 
informerade om att Studiefrämjandet har kurser om styrelse- och valberedningsarbete och 
Jan meddelade att det också finns information att hämta om till exempel valberedningens 
arbete på Naturskyddsföreningens hemsida. Jonas, stämmans ordförande, påpekade att 
det finns god tid att tänka över om den nya ordningen ska skrivas in i stadgarna eller i en 
särskild arbetsordning inför nästa års stämma då förändringarna ska träda i kraft.  

§ 14. Antal styrelseledamöter och mandatperioder för dessa. Staffan redogjorde för 
valberedningens arbete. Det är frivilligt för kretsarna att nominera kandidater till styrelsen. 
Två kretsar av elva, Emådalen och Handbörd, har avstått från att nominera några 
kandidater. Stämman fastställde alltså att nio ledamöter, inklusive ordförande, och nio 
suppleanter till dessa skulle väljas idag. 

§ 15. Val av ordförande. Enligt förslag från valberedningen omvaldes Claes Gårdinger till 
ordförande i länsförbundet och tillika ordförande i den nya styrelsen.

§ 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. En krets, Stranda, hade inte hittat 
någon suppleant till sin ledamot. Valberedningens lista visades på skärmen och Staffan 
presenterade följande kandidater.

Krets Ordinarie Suppleant
Döderhult Kuno Nilsson Catharina Lihnell
Emmaboda Håkan Karlsson Eiwor Fransson
Emådalen Ingen Ingen
Handbörd Ingen Ingen
Kalmar Claes Gårdinger Christina Almqvist
Nybro Agne Johansson Kjell Kullander
Sevede Carina Beijer Caroline Axelsson
Stranda Renate Foks Ingen
Torsås Kerstin Olsson Annette Hultäng
Tjust Patrik Waernbaum Mattias Åkesson
Öland Jan Herrmann Börje Ekstam

Samtliga dessa valdes enligt valberedningens förslag. Vice ordförande, sekreterare och 
kassör väljs efter denna stämmas slut vid ett konstituerande styrelsemöte.

§ 17. Inga fyllnadsval fanns att göra.
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§ 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Enligt valberedningens förslag omvaldes 
Anders Leander och Börje Jonsson som ordinarie revisorer med Per Öberg och Pähr 
Gustavsson som revisorssuppleanter. 

§ 19. Val av valberedning. Länsstämman 2020-10-04 beslutade att den nya 
styrelseordningen ska gälla från 2022. Följaktligen ska valberedningen som väljs vid 
denna pågående stämma inte obligatoriskt rekryteras från ”de tre senaste arrangörerna av 
länsstämman”. Staffan informerade om arbetet under 2020, där han också hade 
efterfrågat förslag till valberedningskandidater utan att få fram några namn. Ett förslag om 
att välja om hela valberedningen kunde inte genomföras då två av de tre tidigare valda 
inte var aktuella för omval. På dagens stämma föreslog Claes omval av Staffan. Jan 
föreslog nyval av Caroline Axelsson. Då båda behövde fundera valde stämman att ge 
betänketid genom att tillfälligt bordlägga frågan och gå vidare i dagordningen. 

§ 20 a. Val av länsförbundets ombud vid den kommande digitala riksstämman, 2021-05-26 
- 06-02. Stämman valde Patrik Waernbaum från länsförbundet. Viktigt att anmäla 
deltagandet senast 30 april.

§ 20 b. Val av valkommitté (en sorts valberedningens valberedning) till riksstämman. Vid 
riksstämman ska en valberedning utses för att ta fram kandidater till den nationella 
föreningen. Något förslag på kandidat från Naturskyddsföreningen Kalmar län till en sådan 
valkommitté fanns inte idag. Det är naturligtvis ett viktigt arbete och önskvärt att om möjligt 
få fram kandidater innan riksstämman går av stapeln. Om någon vill föreslå en person går 
det bra att även efter dagens stämma lämna förslag till Henrik för överlämnande till 
riksstämmans presidium.

Paus för fotografering och inskickande av vårbilder till Jan. Därefter följde en trevlig och 
avkopplande stund med bildvisningar och kommentarer.

- Efter pausen justerades röstlängden. Joakim Månsson, Kalmar, hade lämnat stämman i 
anslutning till pausen. Tolv av tretton ombud fanns kvar vid uppropet inför nästa paragraf 
på dagordningen.

§ 19. Återupptagande av paragraf 19 om val av valberedning. Innan pausen hade Caroline 
Axelsson föreslagit dagens sekreterare, Annika Rosen, som kandidat till valberedningen. 
Till ny valberedning valdes Caroline Axelsson (Vimmerby), Annika Rosen och Staffan 
Arvegård (båda Öland). Någon sammankallande i valberedningen valdes inte. 

§§ 21, 22 och 23. Ärenden som väckts genom motioner, propositioner eller övriga 
ärenden. Inga ärenden fanns. 

§ 24. Stämmans mötesordförande Jonas tackade för sig och lämnade ordet till 
länsförbundets ordförande Claes. Claes tackade framför allt Jonas för en utmärkt ledning 
av dagens stämma. Även tackades ombuden, styrelseledamöterna och övriga deltagare 
för arbetet under dagen. Annika, som varit mötessekreterare och Kristina från 
Studiefrämjandet som höll i det tekniska tackades för sina respektive insatser. Med några 
väl valda ord om betydelsen av det kommande årets arbete i Naturskyddsföreningens 
olika avdelningar och nivåer förklarade Claes 2021 års länsstämma avslutad. 
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Vid protokollet

Annika Rosen Jonas Löhnn
sekreterare ordförande

Protokollet justeras:

Christina Almqvist Arne Nordin


