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Protokoll, fört vid årsmöte i Naturskyddsföreningen i Göteborg, 2014.03.22. 

Sjöfartsmuseet, Karl Johansgatan 1-3, Göteborg, kl. 15.15-16.45. 

 

Närvarande: 24 medlemmar. Se bilaga ”Närvarolista”. 

 

§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande Helena Norin. 

 

§ 2 Val av presidium; ordförande: Frida Hök 

sekreterare:  Göran Sunnergren 

 

§ 3 Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 

      Magnus Witting och Lotta Silfver valdes. 

 

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 

      Årsmötet ansågs ha blivit behörigen utlyst. 

 

§ 5 Dagordningen fastställdes med tillägg. 

 

§ 6 Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet. 

      Göran Sunnergren presenterade styrelsens verksamhetsberättelse. 

      Se bilaga "Verksamhetsberättelse 2013". 

      Helena Norin presenterade den ekonomiska berättelsen. 

      Se bilaga ”bokslut 2013”. 

      Verksamhetsberättelsen för föreningen lades med godkännande till handlingarna efter   

      vissa korrigeringar. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse. 

      Johan Grudemo presenterade revisionsberättelsen. 

      Se bilaga ”revisionsberättelse verksamhetsår 2013”. God medlemsvärvning berömdes. 

 

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar. 

      Årsmötet beslutade att fastställa bokslutet i enlighet med revisorernas rekommendation   

      och lade revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna. 

 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet. 

      Revisor Johan Grudemo tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

      Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i 

      enlighet med revisorernas förslag. 

 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan. 

        Mats Andersson var föredragande om förslaget till verksamhetsplan. 

        Årsmötet uppdrog åt styrelsen att komplettera årets och kommande års verksamhets-  

        planer med mål och resultat som skall uppnås under året, samt att generellt förbättra   

        kommunikationen till medlemmarna och intressegrupperna. 

        Verksamhetsplanen för föreningen lades därefter med godkännande till handlingarna. 

 

§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter. 

        Årsmötet beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara 10 stycken. 

 

        Kristina Moberg var föredragande om valberedningens förslag. 
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§ 12 Val av ordförande i föreningen, tillika i styrelsen. 

        Helena Norin valdes till ordförande. 

 

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter. 

         Bo Jönson      omval 
         Mats Andersson      omval 
         Göran Sunnergren      omval 
         Lena Nilsson      omval 
         Hanna Sand Lindskog   omval 
         Jan Gustavsson       omval 
          
         Siv Hansson      nyval 
         Ragnar Jönsson      nyval 
         Astrid Hylén                     nyval 
 

§ 14 Val av 2 revisorer; Johan Grudemo och Therese Malm valdes. 

        samt revisorssuppleanter; Sebastian Bäckström valdes. 

 

§ 15 Val av valberedningen; 

        Christina Moberg, Anders Malmsten, Fredrik Högberg, Camilla Wenke och Olof   

        Appelkvist valdes. 

 

§ 16 Ärenden som styrelsen förelägger stämman. 

        Inga ärenden föreligger. 

 

§ 17 Ärenden som väckts genom motion. 

        Inga ärenden föreligger. 

 

§ 18 Övriga ärenden. 

        *Kort presentation de närvarande personer vilka är sammankallande i föreningens olika   

          intressegrupper. 

        *Information om pristagarna till Kaprifolpriset, Göteborgs stad, för sina program i grön   

          riktning som man också genomför. Ingen Stinknäva utdelades i år. Bara information då   

          ingen pristagare är närvarande för att mottaga pris. 

 

§ 19 Årsmötets avslutande. 

        Frida Hök, mötesordförande, förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

__________________________         _______________________________ 

Göran Sunnergren, årsmötets sekr.                   Frida Hök, årsmötets ordf. 

 

 

 

 

_________________________        _________________________________ 

Lotta Silfver, justerare                                     Magnus Witting, justerare 


