Protokoll fört vid länsstämma för Naturskyddsföreningen i Kalmar län, i Vimmerby den 24
april 2022.
§ 1. Öppnande
Naturskyddsföreningen Kalmar läns ordförande Claes Gårdinger förklarade stämman för öppnad.
§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
Följande ombud registrerades vid ankomst: Anders Johansson, Vimmerby; Helena Styrbjörn,
Vimmerby; Arne Johansson, Vimmerby; Staffan Arvegård, Öland; Maria Wiell, Öland; Mattias
Karlsson, Öland, Liselotte Wetterstrand-Waldenström, Öland; Annette Hultäng, Torsås; Karl-Henry
Andersson, Döderhult; Solvig Ejneby, Döderhult och Per Jiborn, Västervik.
§ 3. Stämmans utlysande
Beslutades att stämman hade blivit behörigen utlyst.
§ 4. Val av ordförande för stämman.
Beslutades att välja Martin Lindén från Naturskyddsföreningen Riks till mötesordförande.
§ 5. Val av sekreterare för stämman.
Beslutades att välja Maria Wiell till mötessekreterare.
§ 6. Val av två justerare.
Beslutades att välja Helena Styrbjörn och Allan Karlsson till justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 7. Fastställande av dagordning.
Beslutades att fastställa dagordningen enligt förslag.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper.
Jan Herrman föredrog verksamhetsberättelsen samtidigt som den visades på storbild. I frånvaro
av föreningens kassör gjorde han detsamma med räkenskaperna.
Frågor ställdes med anledning av bidraget som föreningen fått från Naturskyddsföreningen Riks
med anledning av att regionkansliet har avvecklats och att därför inga medel hade använts till
detta. Claes Gårdinger svarade att bidraget på 340 000 kronor för 2021 har inkommit och att
bidrag kommer att betalas ut kommande tre år. 2022 kommer bidraget att bli omkring 230 000
kronor att användas bland annat för utvecklingsarbete i länet genom styrelsens och föreningarnas
försorg.
§ 9. Revisorernas berättelse
Revisonsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Föreliggande förslag till resultat- och balansräkning fastställdes enligt styrelsens och revisorernas
förslag.
§ 11. Frågan om ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan.
Jan Herrman föredrog verksamhetsplanen och kommenterade att den innehåller lösa
formuleringar som kan fyllas på efterhand när styrelsen och föreningarna så önskar. Vad gäller
naturvårdspriset som delas ut skall mottagaren kommande år ordna en utfärd för medlemmarna i
länet.
Diskuterades om verksamhetsplanen kunde fastställas i och med att den har så lösa formuleringar
samt att det under stämman skulle väljas en ny styrelse. Ett förslag uppkom från Staffan Arvegård

att den nya styrelsen ska få fastställa planen utifrån hur de vill utveckla verksamheten och att den
nu skrivna skall skickas med för att jobba vidare med. Flera av de närvarande anslöt sig till
förslaget.
Stämman beslutade att lägga nuvarande skrivning till handlingarna och att följa Staffan Arvegårds
förslag.
§ 13. Fastställande av budgetförslag.
Det saknades budgetförslag då kassören inte var närvarande och styrelsen för övrigt inte hade
arbetat med detta. Stämman beslutade att styrelsen få i uppdrag att ta fram en budget som
passar till en utökad verksamhetsplan.
§ 14. Presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar.
Valberedningens ordförande Staffan Arvegård presenterade hur valberedningen hade arbetat och
att ett nytt system för val av styrelse och andra uppdrag i föreningen kommer att råda. I
fortsättningen blir det direkta förslag från valberedningen istället för det tidigare systemet att alla
kretsarna nominerar och väljer sina kandidater. Orsaken till förändringen är bland annat att
styrelsen skall bestå av färre antal personer som kan arbeta effektivt. Ordförande kommer att
väljas separat medan vice ordförande, sekreterare och kassör väljs inom styrelsen.
Fråga väcktes om hur den geografiska fördelningen i länet kommer att tillgodoses. Kommentaren
till detta var att styrelsen skall jobba för hela länet oberoende var man bor. Det kan dessutom
finnas en fördel att ledamöterna inte har alltför lång väg till varandra, för att arbetet skall bli så
effektivt som möjligt. Angående valbarheten skall ledamöterna som väljs vara medlemmar i
föreningen.
§ 15. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa.
Beslutades att styrelsen förutom ordförande skall bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare med en
mandatperiod på 1 år.
Frågan ställdes om ersättarna skall kallas till alla styrelsemöten. Svaret blev att detta får styrelsen
själva avgöra.
Frågan ställdes om det inte skulle vara ojämnt antal ledamöter inklusive ordförande. Svaret blev
att det enligt stadgarna inte finns något tvingande i detta. Om det blir aktuellt med röstning i
styrelsen är det ordförandes röst som blir avgörande.
§ 16. Val av ordförande i länsförbundet tillika ordförande i styrelsen.
Beslutades att välja Renate Foks till ordförande för Naturskyddsföreningen Kalmar län tillika
ordförande i styrelsen. Claes Gårdinger överlämnade en ordförandeklubba varefter Renate
tackade för förtroendet och sa att hon skulle göra allt hon kan för att lyfta Naturskyddsföreningen i
länet tillsammans med sina styrelsekamrater och kretsar.
§ 17. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare.
Beslutades att välja Carolina Axelsson, Patrik Waernbaum, Carina Beijer, Per Jiborn och Kuno
Nilsson till ordinarie ledamöter samt Christina Almqvist som förste ersättare och Kerstin Olsson
som andre ersättare.
§ 18. Eventuella fyllnadsval.
Stämman konstaterade att det inte fanns något behov av fyllnadsval.
§ 19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Beslutades att välja Anders Leander och Börja Jonsson till ordinarie revisorer och Per Öberg och
Pähr Gustavsson som revisorssuppleanter.
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§ 20. Val av valberedning.
Beslutades att välja Staffan Arvegård, Annika Rosen och Katarina Linell till valberedning.

§ 21. Styrelsens proposition angående arvodering av ledamöters m fl insatser.
Styrelsen föreslår att stämman skall besluta att uppdra åt den nya styrelsen att presentera ett
förslag till arvodering av vissa uppdrag som gynnar länsförbundets verksamhet, samt att remittera
förslaget till kretsarna i Kalmar län för eventuella synpunkter innan beslut fattas.
Vid efterföljande diskussion kommenterades det kan vara svårt att ställa upp för olika uppdrag om
man inte får någon form av uppskattning som också kan leda till att ledamöterna tar sig tid att
vara förberedda inför olika frågor. Vid olika myndighetsmöten bör det vara självklart med arvode
istället för lön den dag man representerar föreningen. Vidare menade en representant på
stämman att medlen för verksamhetsutveckling lika gärna kan användas för att ersätta dem som
är ideellt aktiva som att anställa någon. Martin Lindén redogjorde för Naturskyddsföreningen Risk Riks
syn att man i största möjliga mån skall ha en regional organisation med anställd
verksamhetsutvecklare. Han konstaterar att det fungerar olika i landet vad gäller arvoderad
ordförande.
I stämman lades två förslag:
A. att den nya styrelsen får mandat att besluta om arvode för 2022 och att en remiss sedan
sänds ut till kretsarna inför 2023 och framåt.
B. att inga arvoden skall gälla för 2022, istället skall kretsarna få ett förslag på remiss för slutligt
beslut i stämman 2023.
Stämman beslutade enligt förslag A.
§ 22. Eventuella övriga ärenden som styrelsen förelägger stämman.
Stämman konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden från styrelsen att ta ställning till.
§ 23. Ärenden som väckts genom motion.
Stämman konstaterade att det inte fanns några motioner att ta ställning till.
§ 24. Eventuella övriga ärenden.
Stämman konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden att ta ställning till.
§ 25. Stämmans avslutande.
Mötesordförande förklarade stämman avslutad.
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Martin Lindén, ordförande

Maria Wiell, sekreterare

Allan Karlsson, justerare

Helena Styrbjörn, justerare

--Efter stämmans avslutning skedde avtackning av de avgående styrelseledamöterna Claes
Herrmann Gårdingar, Jan Herrman, Anette Hultäng samt Katarina Linell. Därefter delades årets

Catharina Lihnell

Naturvårdspris ut, detta gick till Agneta Andersson och Malin Stigsdotter som i flera år har kämpat
för att en skyddsvärd skog i deras närområde inte skall exploateras. De redogjorde för sitt arbete
och konstaterade att de är på god väg att få rätt i sin kamp samt hälsade välkommen till utfärden
som de kommer att ordna kommande år.

Juryns motivering:
För att ni med stor envishet i många år arbetat med att skydda Våneviks Gammelskog. För att
uppnå ett bättre skydd har ni arbetat med inventeringar, i samverkan med andra aktörer.
Inventeringarna, utförda av externa experter, rör såväl skogens kvaliteter i sig, på grund av dess
ålder och variation, som fåglar, däggdjur inklusive fladdermöss, grod- och kräldjur, kärlväxter,
lavar, mossor och svampar, flertalet studier betalda med egna pengar. Dessa inventeringars
påvisande av områdets mycket höga naturvårdskvaliteter har varit grund för skrivelser till och ett
ihärdigt argumenterande mot Oskarshamns kommun, vilket förhoppningsvis får kommunen att
ändra inställning, från exploatering till bevarande.
Naturskyddsföreningen i Kalmar län finner att Ni är synnerligen välförtjänta av vårt årliga
Naturvårdspris och lyckönskar er. Vi hoppas att priset kan bidra till ökad förståelse för naturvård
och värdena i Våneviks och andra gammelskogar, och att Naturskyddsföreningen ger stöd så att
denna insikt sprids till att andra skogsälskare inspireras.

