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Protokoll fiirt vid Kretsstdmma 202O-02-27
1. Fr6ga om stiimman blivit beh6rigen utlyst

Stdmman kungjordes pA fdreningens hemsida den 24 januari.  Stadgarna anger att
stdmman ska ut lysas minst 30 dagar i forvdg (S 6). Motet beslutade att stamman bl ivi t
behorigen utlyst.

2. Val av ordfiirande fiir stemman
Till ordforande fdr stemman valdes Lisbeth Jakobsson.

3. Anmdlan om styrelsens val av sekreterare fiir stamman
Till sekreterare ftir stdmman valdes Bjdrn Abelsson.

4. Val av tvi justerare att jemte stammans ordfiirande justera protokollet
Till justerare valdes Anna Bergstrom och Lars Brandhammar.

5. Styrelsens verksamhetsberettelse
Bjorn Abelsson foredrog styrelsens verksamhetsberettelse. Motet beslot att legga
verksamhetsberdttelsen t i l l  handlingarna.

6. Revisorernasberdttelse
Bjorn Abelsson fdredrog revisorernas bertittelse. Motet beslot att ldgga
revisionsberdttelsen till handlingarna.

7. Faststelande av resultat- och balansrd,kningar
Birger Hjdrleifsson foredrog resultat- och balansrdkningarna. Arets resultat
redovisades som -12.31 8,57 kr med en omsdttning pA 55,527,57 kr. Balansrdkningen
visade ett utg6ende saldo p6 122.417 ,66 kr.

Motet beslot att  i  enl ighet med revisorernas f6rslag faststdl la resultat- och
ba la n srakn ingarn a.

8. FrAga om ansvarsfrihet fiir fiiregAende Ars fiirvaltning
Motet besldt att ienlighet med revisorernas forslag bevilja den avgdende styrelsen
ansvarsfrihet for 2O19 5rs verksamhet.

9. Faststalande av verksamhetsplan
Bjdrn Abelsson fdredrog styrelsens fdrslag till verksamhetsplan. Motet beslot att
faststdlla verksamhetsplanen med foljande tilliigg under punkten Pdverka kommunen:

. Delta i mtiten med Natur- och friluftsrAdet i Sundsvall

. Arbeta mer aktivt med att bevaka och vid behov overklaga beslut inom
kommunen, ldnsstyrelsen el ler andra myndigheter

10. Beslut om antalet styrelseledamiiter och mandatperiod fiir dessa
Mdtet besldt ienlighet med valberedningens forslag att styrelsen ska bestA av sju
ledamriter och tre suppleanter. Mandatperioden for tre av de ordinarie ledamrjterna ska
vara2 Ar. Mandatperioden for ordforanden, en av de ordinarie ledamOterna samt
suppleanterna ska vara ett 5r.

11. Val av ordfiirande fdr kretsen, tillika ordfiirande i styrelsen
Mdtet besl6t att ienlighet med valberedningens fdrslag viilja Bjorn Abelsson till
ordforande fdr ett Ar.
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12. Val av iivdga styrelseledamiiter
Mdtet besldt att till ordinarie ledamoter i styrelsen vdlja, fortvA 6r

lngrid Wall in, omval
Ann Bystrom, nyval
Emma Hoglin, nyval

samt for ett ir

Lars Fersters, nyval

Mtjtet beslot att till suppleanter i styrelsen viilja, fdr ett Ar

Peter Sjcilund, omval
Johanna 0hman, nyval
Ylva Eriksson, nyval

I styrelsen ing6r dessutom, valda pA tvA Ar vid arsmotet 2019,

Marina Andersson
Birger Hjdrleifsson

13. Eventuella fyllnadsval
Inga fyl lnadsval gjordes.

14. Val av wA revisorer och tvi revisorssuppleanter
Motet beslot att till ordinarie revisorer for ett Ar vdlja

Jan Bengtson, omval och Per Helttunen, omval

Motet besldt att till revisorssu pplea nter for ett 6r vdlja

Jan-Olof Tedebrand, omval och Hans-Erik Olsson, omval

15. val av valberedning
Mdtet besldt att till valberedare fiir ett 5r vdlja Jan-Olof Tedebrand och till ersattare i
valberedningen Jan Bengtson.

16. Arenden som styrelsen fiireliigger stamman
Inga drenden frAn styrelsen fanns att behandla.

17. Arenden som veckts genom motion
Inga motioner fanns att behandla.

18. Stdmmansavslutande
Lisbeth Jakobsson <iverldmnade ordfdranderollen till Biorn Abelsson som tackade f6r
stammans fdrtroende och avslutade mdtet.
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Lisbeth J6kobsson, ordfdrande

Anna Bergstrdm, justerare
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Lars Brandhammar, justerare


