
 
 

 
 
Protokoll Årsstämma i Sundsvall-Ånge-kretsen av 
Naturskyddsföreningen, 2019-02-28, Storgatan 54B 
 

1. Stämmans öppnande 
Björn Abelsson öppnade stämman med att hälsa alla välkomna 

 
2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

Stämman har annonserats på hemsidan och på FB. Stämman ansåg därmed 
att årsmötet varit behörigen utlyst. 

 
3. Val av ordförande för stämman  

Lisbeth Jakobsson valdes till ordförande för stämman. 
Närvarolista upprättades med påskrift av de 11 deltagande. 

 
4. Val av sekreterare för stämman  

Ingrid Wallin valdes till stämmans sekreterare. 
 

5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
Johanna Simonsson och Jan Bengtsson valdes att jämte stämmoordföranden 
justera stämmoprotokollet. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Björn föredrog verksamhetsberättelsen. Björn kommer att till nästa 
styrelsemöte göra en del justeringar, så att styrelsen då kan underteckna 
verksamhetsberättelsen. 
Birger föredrog redovisning av ekonomin; resultatrapport och balansräkning. 
 

7. Revisorernas berättelse 
Jan Bengtson föredrog revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet och fastställa årsredovisningen. 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet. 
 

10. Fastställande av verksamhetsplan 
Björn föredrog verksamhetsplanen. 
Stämman fastställde verksamhetsplanen. 
 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
Stämman beslutade om samma antal styrelsemedlemmar som för 
innevarande år, alltså 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 
 
 
 



 
 

12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
Björn Abelsson valdes för 1 år till ordförande i Sundsvall-Ånge-kretsen och 
tillika ordförande i styrelsen. 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter 
Marina Andersson, Moa Eld-Isaksson och Birger Hjörleifsson omvaldes till 
styrelsemedlemar på 2 år. 
Ann Byström, Lars Ferster, Emma Höglin och Peter Sjölund valdes till 
suppleanter för 1 år. 
 

14. Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval behövdes. 
 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Jan Bengtson och Per Helttunen valdes till revisorer för 1 år. 
Jan-Olof Tedebrand och Hans-Erik Olsson valdes till revisorssuppleanter för 1 
år. 
 

16. Val av valberedning 
Jan-Olof Tedebrand och Jan Bengtson utsågs till valberedning för 1 år. 
 

17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Styrelsen har inga ärenden att förelägga stämman. 
 

18. Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner har inkommit. 
 

19. Övriga frågor 
• Johanna berättade om utbildning i grön politik och opinion. 
• Medlemsregistret – Styrelsen kommer att vid första sammanträdet ta  

beslut om, vem som ska ha handha medlemsregistret.  
 

20. Stämmans avslutande 
Lisbeth avslutade stämman med att tacka alla för engagerat deltagande. 
 
 
_______________________ 
Ingrid Wallin, stämmosekreterare 
 
 
 
_______________________ 
Lisbeth Jakobsson, stämmoordförande 
 
 
 
________________________ ___________________________ 
Jan Bengtson, justerare  Johanna Simonsson, justerare 


