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Protokoll vid årsmöte 13 mars 2013 
Plats:   Kommunhuset, Magistern. 
Närvarande:  15 medlemmar och fem presumtiva. 

1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Lars Liljenstolpe hälsade välkomna samt öppnade mötet. 

2 Val av ordförande för mötet 
Leif Ekblom föreslogs och valdes. 

3 Anmälan om styrelsens val av sekreterare för mötet 
Ordinarie Anders Tingdal anmäldes. 

4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

5 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande 
justera protokollet och tillika vara rösträknare 

Björn Carlsson och Anders Cassne valdes. 

6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
Stämman befanns behörigen utlyst (30 dagar före mötet med Web, mail och Facebook). 

7 Årsberättelse med verksamhetsberättelse och balans- och 
resultatrapport  

Dokumentet utdelades och presenterades med möjlighet till frågor. 

8 Revisorernas berättelse 
Revisor Börje Olsson uppläste revisorernas berättelse som tillstyrkte ansvarsfrihet för 
styrelsen för det gångna räkenskapsåret. 

9 Fastställande av årsberättelse 
Enligt p 7 redovisade dokument fastställdes. 

10 Fråga om ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

11 Fastställande av verksamhetsplan 
Översiktlig verksamhetsplan med budget för 2013 redovisades och fastställdes. 
 
Specificerade föreningsaktiviteter (tid, plats mm) presenteras efter hand på föreningens 
hemsida, normalt en gång i månaden efter varje styrelsemöte. Viktigare aktiviteter presenteras 
även via Facebook i gruppen ”Naturskyddsföreningen Strängnäs”. 
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12 Beslut om antalet styrelseledamöter, -suppleanter samt 
mandatperiod 

Oförändrat: Utöver ordförande på ett år sex ledamöter på två år och tre suppleanter på ett år. 

13 Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen för ett år 
På valberedningens förslag omvaldes Lars Liljenstolpe. 

14-15 Val av styrelseledamöter och –suppleanter 
Även i övrigt valdes enligt valberedningens förslag. Resultat enligt nedan. 
 

Ingegerd Borgström Ledamot (Ett år kvar) 
Ingrid Karlsson Ledamot (Ett år kvar) 
Olle Svedman Ledamot (Ett år kvar) 
Björn Carlsson Ledamot Omval på två år 
Jan-Olof Mattsson Ledamot Omval på två år 
Ewa Lundgren Ledamot Nyval på två år 
   
Vivi-Ann Larsson Suppleant Omval på ett år 
Christina Ahlberg Suppleant Omval på ett år 
Anders Tingdal Suppleant Nyval på ett år 

 
För valberedningens goda arbete uttryckte stämman sin stora uppskattning. 

16 Val av två revisorer på ett år 
Börje Olsson (omval) och Tommy Leander (nyval). 

17 Val av två revisorssuppleanter på ett år 
Eva Petré (omval) och Leif Ekblom (nyval).  

18 Val av valberedning på ett år 
Elisabeth Gustafsson (omval) och Vera Kastenman (nyval). 

19 Val av ombud till länsstämma och riksstämma samt 
suppleanter till dessa 

Årsstämman delegerade till styrelsen att besluta i dessa ärenden. 

20 Ärenden, som väckts genom motioner 
Inga. 

21 Ärenden, som styrelsen förelägger mötet 
Inga. 
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22 Övriga ärenden 
Sonja Våglin efterlyste ökad möda för att rekrytera ungdomar till föreningen. Alla var därvid 
överens. Hur göra? Möjligen kan Facebook/Twitter locka? Styrelsen är ständigt mottaglig för 
förslag i denna viktiga fråga. 
 

23 Mötets avslutande  
Mötesordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Leif Ekblom 
Ordförande 
    Anders Tingdal 
    Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Björn Carlsson   Anders Cassne 


