
fört vid kretsstämma 2019-03-26 i Folkets hus Degerfors.
Protokoll

Naturskyddsföreningen i Degerfors

Närvarande: 17 medlemmar

§  1
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.Årsmötet öppnas

§  2

Stämman konstaterar att inbjudan gått ut minst två veckor innan 
stämman vilket gällande stadgar kräver.

Godkännande av 
årsmötets 
stadgeenliga 
utlysande

§  3
Med ett tillägg av en punkt för stadgeändring under övriga frågor 
godkänns dagordningen

Godkännande av 
dagordning

§  4

Till mötesordförande väljs Per Olof Johansson, Christer Persson utses till 
sekreterare för stämman och till justeringsmän väljs Örjan Rudolfsson 
och Jonny Viktorsson.

Val av 
mötesfunktionärer

§  5

Sören Hedberg föredrar styrelsens verksamhetsberättelse och ett par 
påpekanden från uppmärksam medlem ska rättas till: Den planerade 
utflykten till Vargavidderna 15 april blev p g a osäkra vägar en utflykt till 
Degernäs och bäcken i fågelholkprojektet heter Nyängsbäcken och inte 
Ängebäcken.
Åke Jansson berättar om Fasaskogen där framför allt han och Örjan 
Rudolfsson kvalitetssäkrat alla stigar i och mellan naturreservaten. 
Länsstyrelsen har satt upp nya skyltar. Det har hänt stora saker i 
Fasaskogen!
En annan sak värd att notera är Leif Eckmans ringmärkning av göktyte 
där 10 lyckade häckningar gav 80! ringmärkta ungar. 
Verksamhetsberättelsen visar på stor aktivitet i föreningen och 
berättelsen godkänns av stämman.

Styrelsens 
verksamhetsberättel
se

§  6
Kassören Jonny Viktorsson föredrar kassarapporten. Intäkter var 
återbäring och grundbidrag från Naturskyddsföreningen 4 860:- resp. 3 
500:- samt ersättning till Fasaskogen från länsstyrelsen 4 000:-. 
Sammanlagt 12 360:-. Utgifter främst kostnader för möten, verksamhet 
och föreningens 50-årsjubileum. I viss mån också bankavgifter och 
medlemsavgifter i andra föreningar som t ex Hopajola. Sammanlagt 12 
184:-. Ger ett resultat på + 662:-.
Bo Hävert föredrar hans och ToreMartinssons revisionsberättelse som 
mynnar ut i ett förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

Revisorernas 
berättelse samt 
kassarapport



§  7
Stämman går på revisorernas förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet 
för år 2018.

Fråga om styrelsens 
ansvarsfrihet

§  8
Förslaget att fortsätta med 7 styrelseledamöter antas av stämman.Fråga om antalet 

styrelseledamöter

§  9

Omval av Sören Hedberg som ordförande för ett år.Val av ordförande 
för 1 år

§  10
Omval av Anna-Lena Christiansson och Jonny Viktorsson som ordinarie 
ledanmöter för en tid av två år.
Anita Svensson, Åke Jansson, Örjan Rudolfsson och Christer Persson 
valdes på två år förra året.

Val av ordinarie 
ledamöter

§  11

Omval av Per Olof Johansson och Erik Kangas som styrelsesuppleanter 
för en tid av 1 år.

Val av suppleanter 
för en tid av 1 år

§  12
Omval av Bo Hävert och Tore Martinsson som ordinarie revisorer för en 
tid av 1 år.
Omval av Jeanette Rasko och Håkan Lindgren som revisorssuppleanter 
för en tid av 1 år.

Val av 2 st ordinarie 
revisorer samt 2 st 
suppleanter för 
dessa för en tid av 1 
år

§  13
Omval av Ingvar Eriksson och Johnny Throgen som valberedning för en 
tid av 1 år.

Val av valberedning

§  14

Ombud till Rikskonferensen
Ombud till länsförbundets stämma och val av representant i 
länsförbundets styrelse
Ombud till Hopajola
Ombud till Kilsbergsfrämjandets årsmöte.
Stämman uppdrar åt styrelsen att välja dessa ombud.

Val av ombud

§  15

Anna-Lena Christiansson väljs till stugfogde för Gläntan och Åke 
Jansson och Jonny Viktorsson till värdar för fågeltornet vid Östersjön.

Val av stugfogde för 
Gläntan och värdar 
för fågeltornet vid 
Östersjön



§  16
Ärenden som styrelsen förelägger stämman: Nya stadgar. 
Från riksföreningen har kommit nytt förslag till kretsstadgar och ett 
önskemål om att kretsen ska uppdatera sina stadgar utifrån detta förslag. 
De nuvarande stadgarna i Naturskyddsföreningen i Degerfors antogs 
1984, för 35 år sedan, så även om det inte är några genomgripande 
förändringar tycker styrelsen att det är dags för en översyn.
En jämförelse mellan nuvarande stadgar, förslaget till kretsstadgar från 
riks och styrelsens förslag till nya stadgar har liggat på föreningens 
hemsida en tid och det skriftliga förslaget till nya stadgar delas ut vid 
stämman. Christer Persson gör en sammanfattning av förslaget och 
stämman beslutar enhälligt om nya stadgar enligt styrelsens förslag.

Övriga frågor

§  17
Då inga fler övriga frågor finns avslutar mötesordförande mötet.Mötet avslutas

Vid protokollet:

........................................................

Mötesordförande:

........................................................

Christer Persson

Örjan Rudolfsson

........................................................

Justeras:

Jonny Viktorsson

........................................................

Per Olof Johansson


