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Länsstämma 17.04.2016 
TID: 10:00 
PLATS: Naturum, Karlstad 

 
LÄNSSTÄMMA 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND  
 
Protokoll 

 
 Öppnande 
 Stämman öppnades med välkomstord av länsförbundets ordförande Mikael Rosén. 
 

§ 1. Upprop och fastställande av röstlängd 
 En presentationsrunda hölls. Beslut om att fastställa röstlängden vid behov. 

 Närvarolista 
Namn    Krets    
 
Mikael Rosén   Länsförbundet 
Anna-Lena Larsson  Länsförbundet  
Jan Bergstam   Länsförbundet  
Ove Nordling   Kil    
Birgitta Westlund  Karlstad   
Bengt Brunsell  Kristinehamn   
Anders Ramefelt  Kil    
Linnéa Stolt   Karlstad   
Linnéa Johansson  Karlstad   
Britt-Marie Olsson  Forshaga   
Lars-Ola Westerlund  Forshaga   
Leif Lövström   Karlstad   
Kajsa Grebäck   Nora 
Helene Tivemark  Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen    
 

§ 2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
 Beslut att stämman blivit behörigen utlyst genom e-post till kretsarnas respektive  
 ordförande samt via hemsidan 30 dagar före stämman. Det noteras att kallelse bör ske 
 genom utskick via mail direkt till länets medlemmar. 

 
§ 3. Val av ordförande för stämman 

 Stämman utser Ove Nordling som ordförande för stämman. 
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§ 4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 
 Stämman utser Anna-Lena Larsson som sekreterare för stämman. 

 
§ 5. Val av justerare att jämte stämmans ordförande justera 

protokollet 
 Stämman utser Leif Lövström och Linnéa Johansson att justera stämmoprotokollet. 

 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

     Föredrogs kort av Mikael Rosén, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 7. Revisorernas berättelse 
Birgitta Westlund läser upp revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen för 2015 godkändes 
och lades till handlingarna. 
 

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Jan Bergstam redogör för posterna i resultat och balansräkningen. Stämman fastställer 
resultat- och balansräkning för år 2015 med följande noteringar: 
Slutredovisning av projektmedel som inte använts för sitt ändamål bör ske och återbetalas 
snarast. Saknade medel från Studiefrämjandet i samband med att, Rovdjurssymposium – 
framtiden, arrangerades 2012 avskrivs.  

 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

Stämman ger länsförbundets styrelse för Naturskyddsföreningen i Värmland ansvarsfrihet 
för sin förvaltning av uppdraget för år 2015, i enlighet med revisorernas förslag. 

 
§ 10. Fastställande av verksamhetsplan 

Mikael Rosén presenterade styrelsens utkast till verksamhetsplan för 2016. 
Verksamhetsplanen för 2016 fastställdes med tillägget att styrelsen ska  
ändra Vänerdagen till Vänerveckan. 
 
Övriga kommentarer: Mikael Rosén tillägger att länsförbundet har som ambition att 
anordna en kretskonferens hösten 2016. Bengt Brunsell och Lars-Ola Westerlund pekar på 
möjligheten att även personer utanför styrelsen kan representera föreningen i regionala och 
nationella grupper samt att kretsarna med fördel bör ta del av rikstäckande aktiviteter och 
kampanjer då material och marknadsföring kommer gratis. Ove Nordling påpekar att 
styrelsen ofta tror att de ska göra hela jobbet men genom att fördela uppgifter till 
medlemmar utanför styrelsen kan kunnandet breddas. Kajsa Grebäck lyfter 
integrationsarbetet och berättar att Kristina Norderup som är Studiefrämjandets praktikant i 
Sunne ska jobba med integrationsprojekt samt att Örebro håller naturguidningar på olika 
språk. Båda dessa kan vara en resurs och möjlighet till samordning. Helene Tivemark från 
Studiefrämjandet berättar att Studiefrämjandet börjar få in material på olika språk och att 
föreningen gärna får ta del av det. 
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§ 11. Beslut om antalet styrelseledamöter  

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter under 
kommande år ska vara sex stycken utöver ordföranden, sammanlagt sju, samt två 
suppleanter. 

 
§ 12. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i 

styrelsen 
 Stämman väljer enligt valberedningens förslag Anna-Lena Larsson som ordförande för 
 länsförbundet, tillika styrelsen för Naturskyddsföreningen i Värmlands län på ett år. 

 
§ 13. Val av övriga styrelseledamöter 

  Stämman väljer enligt valberedningens förslag Mikael Rosén (omval 2 år), Martin Sandmark 
(omval 2 år) och Johanna Hedqvist (nyval 2 år) som ordinarie ledamöter och Erika 
Göransson (nyval 1 år) och Linnéa Stolt (nyval 1 år) som suppleanter. Jan Bergstam valdes 
på 2 år vid stämman 2015 har således 1 år kvar. 

 
§ 14. Eventuella fyllnadsval 

 Stämman väljer enligt valberedningens förslag Ulrika Freya Neldorin och Britt-Marie Olsson 
som fyllnadsval på 1 år vardera.  

 
§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman väljer enligt valberedningens förslag Mikael Sundeman (omval) och Anders 
Ramefelt (nyval) som ordinarie revisorer och Gunilla Peterson (omval) till 
revisorssuppleant på 1 år vardera. 

 
§ 16. Val av valberedning  

Mötesordföranden föreslår att stämman får nominera personer till valberedningen. 
Stämman väljer Lars-Ola Westerlund, Leif Lövström och Linnea Johansson som valberedare 
för länsförbundets styrelse i Naturskyddsföreningens i Värmland, på 1 år vardera. 

 
§ 17. Nominering till kandidater till riksföreningens valberedning 

att rapportera till  riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår 
Stämman förelägger styrelsen att nominera kandidater. 

 
§ 18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman 

Inga ärenden föreligger. 
 

§ 19. Ärenden som väckts genom motion 
  Inga ärenden har väckts genom motion. 
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§ 19a Förslag inkom om att hålla öppna styrelsemöten alternativt bjuda in kretsarna till  
  styrelsemöten. 
  Kommentar: Den nya styrelsen kommer att besluta om förslaget. 

 
§ 20. Stämmans avslutande 

Mötesordföranden Ove Nordling tackar för förtroendet att leda stämman och förklarar 
stämman avslutad ca kl. 11:30. 

 
 
 
 
 
                                                                  
Ove Nordling, stämmoordförande   Anna-Lena Larsson, stämmosekreterare 
 
 
                            
Leif Lövström, justerare    Linnéa Johansson, justerare 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för år 2015 
Bilaga 2 Revisorernas berättelse för år 2015 
Bilaga 3 Balans- och resultaträkningar för år 2015 


