
Protokoll fört vid Årsstämman för Strängnäs Naturskyddsförening 
2018-03-15 
Plats: Kommunhuset i Strängnäs 
  
§ 1.  Stämmans öppnande. 
       Ordföranden, Helena Billström Rudling, förklarade stämman öppnad. 
  
§ 2.  Val av ordförande för mötet. 
       Till mötesordförande valdes Leif Ekblom. 
  
§ 3.  Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman. 
       Styrelsen föreslog till mötessekreterare Lars Liljenstolpe, så beslutades. 
  
§ 4.  Godkännande av dagordning. 
       Förelagd dagordning godkändes. 
  
§ 5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med     
       ordföranden justera protokollet. 
       Till justerare valdes Gunilla Oleniusson och Ingegerd Borgström. 
  
§ 6.  Fråga om stämman blivit behörigt utlyst. 
       Efter att Gunilla Oleniusson redogjort för utlysning av stämman så godkändes detta. 
  
§ 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse. 
       Verksamhetsberättelsen redovisades och detta godkändes av årsstämman. 
  
§ 8.  Fastställande av balans- och resultatrapport. 
       Balans- och resultaträkningen redovisades och godkändes av årsstämman. 
  
§ 9.  Revisorernas berättelse. 
       Revisionsberättelsen upplästes med rekommendation till Årsstämman att ge Styrelsen   
ansvarsfrihet för det gångna året. 
  
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning 
        Årsstämman beslutade enligt revisorernas rekommendation.   
  
§ 11. Fastställande av verksamhetsplan med budget för 2018. 
        Verksamhetsplan och budget redovisades av Olle Svedman – Årsstämman godkände 
densamma. 
  
§ 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa. 
        Beslutades att styrelsen skall ha sex ledamöter med en mandatperiod om två år. 
  
§ 13. Val av ordförande för kretsen, tillika i styrelsen för ett år. 
         Årsstämman beslutade att omvälja Helena Billström Rudling. 
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§ 14. Val av övriga styrelseledamöter för två år. 
        Beslutade omvälja Ingrid Karlsson, Olle Svedman och Lars Liljenstolpe. 
  
§ 15. Fyllnadsval av en styrelseledamot. 
        Beslutades att välja Sermon Shaba på ett år. 
  
§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år. 
        Beslutades omval av Leif Ekblom som revisor och Eva Petré som suppleant. 
  
§ 17. Val av valberedning för ett år. 
        Beslutades omval av Håkan Elmqvist och Björn Carlsson. 
  
§ 18. Val av ombud till länsstämman och riksstämman samt suppleanter till 
        dessa. 
         Beslutades att hänskjuta frågorna till styrelsen. 
  
§ 19. Ärenden, som styrelsen förelägger stämman. 
        Intet. 
  
§ 20. Ärenden, som väckts genom motioner. 
         Intet. 
  
§ 21. Stämman avslutas. 
        Ordföranden, Helena Billström Rudling, tackade årsstämman för årsmötet. och 
förklarade mötet avslutad. 
  
  

Leif Ekblom                                                
Mötesordförande 

Ingegerd Borgström.                     Gunilla Oleniusson 
Justerare                                       Justerare 
  
  

Lars Liljenstolpe                             Helena Billström Rudling 
Sekreterare                                    Vald ordförande för kretsen 
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