Naturskyddsföreningen - Södra Sörmland
Protokoll fört vid årsstämma för Naturskyddsföreningen Södra Sörmland 2014
Datum: 27 mars 2014, kl 18.30
Plats: Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping
1.

Årsstämman öppnas
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

2.

Val av ordförande för kretsstämman
Till mötesordförande valdes Göran Strand

3.

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Eva Grusell

4.

Val av två justeringsmän av stämmans protokoll
Till justerare valdes Eric Midfalk och Håkan Larsson

5.

Fråga om stämman är behörigen utlyst
Medlemmarna anser att stämman är behörigen utlyst

6.

Ekonomisk rapport med fastställande av balansräkning och resultaträkning
Kassör Thomas Tjäderhane rapporterade föreningens resultat- och balansräkning,
meddelade årets resultat till 24 891,98 kr

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden redogjorde för verksamheten under 2013.

8.

Revisorernas berättelse
Revisorn Bo Gustaver redogjorde för revisorernas berättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

10.

Beslut med anledning av kretsens vinst eller förlust enligt balansräkningen

11.

Val av ordförande
Valberedningens förslag till ordförande: Mikael Gemsjö.
Mikael Gemsjö valdes till ordförande av mötet
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12.

Val av styrelseledamöter inklusive suppleanter
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter: Tayana Bengzon Åkerblom omval
2 år, Håkan Larsson och Eva Grusell omval 1 år, Göran Strand nyval 2 år.
Suppleanter: Sofia Fast och Torkel Fischer omval 1 år, Katarina Bertilsson nyval 1 år.
Samtliga föreslagna ordinarie ledamöter och suppleanter valdes av mötet

13.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Valberedningens förslag till revisorer: Bo Gustaver och Karin Anklew
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: Sven Jonsson och Staffan Karlsson
Samtliga föreslagna revisorer och revisorssuppleanter valdes av mötet

14.

Val av valberedning
Mats Andersson har 1 år kvar
Mötet föreslår Nils Kjellberg till valberedningen på 2 år
Nils Kjellberg valdes på 2 år

15.

Förslag till verksamhetsplan 2014
Ordföranden presenterade den föreslagna verksamhetsplanen för 2014. Kassör
Thomas Tjäderhane presenterade ett budgetförslag för 2014.

16.

Motioner
Inga inkomna motioner till mötet

17.

Övriga ärenden
Ang. föreningens hemsida
Hans Eriksson påpekade att föreningens hemsida är svår att hitta och ställer frågan
om den är aktiv? Bo Gustaver, som är för närvarande föreningens webbansvarig,
berättar att riks nyligen lanserat en ny profil med bl.a. gröna länkar. Bo påpekade
att även inloggning krävs för att komma in på kontakten. Bo kommer att
kontrollera så föreningens hemsida fungerar. Håkan Larsson föreslog att
föreningen borde avsätta medel för att förbättra kretsens hemsida.
Exkursioner
Torkel Fischer föreslog att kretsen ska samarbeta med andra föreningar. Nils
Kjellberg föreslog att kretsen ordnar en exkursion till Nynäs skogsmarker. Frågan
om exkursioner lämnas vidare till styrelsen.
Nyköpings flora
Eva Grusell informerade om inventeringen av ”Nyköpings flora” som ska pågå
under två år. Floraprojektet omfattar Nyköpings tätort med omgivningar. Projektet
ska resultera i en bok med planerad utgivning 2016. Hans Rydberg är ansvarig. Den
som är intresserad kan kontakta Hans hans@cmag.se eller telefon 070-394 43 63
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18.

Mötets avslutande

Ordförande
______________________________
Göran Strand

Sekreterare
______________________________
Eva Grusell

Justeras
______________________________
Eric Midfalk

Justeras
______________________________
Håkan Larsson
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