Protokoll fört vid årsmöte i
Naturskyddsföreningen i Göteborg, 2016-03-12
Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22 B, Göteborg kl. 15.00-16.30
Närvarande: 29 medlemmar, se bilaga Närvarolista 2016
§ 1 Årsmötets öppnande
Lena Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Årsmötet beslutade att välja Boel Lanne till mötesordförande och Astrid Hylén till
mötessekreterare.

§ 3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja Helena Norin och Lotta Silfver att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 5 Fastställde av dagordning
Årsmötet valde att godkänna dagordningen.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Lena Nilsson presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år, se bilaga
Verksamhetsberättelse 2015.

§ 7 Årsredovisning
Bo Jönsson presenterade årsredovisningen för föregående år, se bilaga Bokslut 2015.

§ 8 Revisorernas berättelse
Johan Grudemo presenterade revisionsberättelsen, se bilaga Revisionsberättelse
verksamhetsår 2015.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsmötet beslutade att fastställa bokslutet i enlighet med revisorernas rekommendation och
lade revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Johan Grudemo tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag.
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§ 11 Fastställande av verksamhetsplan
Lena Nilsson presenterade förslaget till verksamhetsplan, se bilaga Verksamhetsplan 2016.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsplanen till handlingarna. Bo
Jönsson presenterade den preliminära budgeten för året, se bilaga Budget 2016.

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter
Christina Moberg presenterade valberedningens förslag om att antalet styrelseledamöter ska
vara 12 stycken. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.

§ 13 Val av ordförande i föreningen, tillika i styrelsen
Årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag välja om Lena Nilsson till ordförande.

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag till styrelseledamöter välja:

Bo Jönsson

omval

Mats Andersson

omval

Jan Gustafsson

omval

Astrid Hylén

omval

Olof Appelkvist

omval

Lina Johnson

omval

Anders Ridderström

omval

Carina Sundqvist

omval

Ulrika Wilhelmsson

omval

Max Öberg

nyval

Malin Nilsson

nyval

§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag välja Johan Grudemo och Therese Malm
till revisorer, samt Sebastian Bäckström och Jesper Gunnarsson till revisorssuppleanter.

§ 16 Val av valberedning
Årsmötet beslutade välja Christina Moberg, Anders Malmsten, Fredrik Högberg, Camilla
Wenke och Ragnar Jönsson att ingå i valberedningen. Christina Moberg valdes till
sammankallande.

§ 17 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Jan Gustafsson presenterade styrelsen förslag till nya stadgar, se bilaga Stadgeförslag.
Förslaget hade tagits fram för att följa Riksföreningens mall bättre samt för att justera datum
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som inte varit möjliga att hålla. Årsmötet beslutade att föreningens stadgar ska ändras enligt
styrelsens förslag.

§ 18 Ärenden som väckts genom motion
Mats Andersson presenterade en motion som inkommit gällande uppstart av en ’Rädda-matendag’, se bilaga Motion, samt styrelsens förslag till beslut. Årsmötet beslutade enligt styrelsens
förslag att möjligheten att starta verksamhet i motionens anda ska undersökas.

§ 19 Övriga ärenden
Lena Nilsson tillkännagav att Kaprifolpriset 2016 tilldelas Cykelköket. Ingen Stinknäva delades
ut.

§ 20 Årsmötets avslutande
Mötesordförande Boel Lanne tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

_______________________________

_______________________________

Boel Lanne, mötesordförande

Astrid Hylén, mötessekreterare

_______________________________

_______________________________

Helena Norin, justerare

Lotta Silfver, justerare
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