
  
 
Protokoll vid Årsstämma Naturskyddsföreningen Sundsvall-
Ånge, 2023 03 07 
Närvarolista, tillika röstlängd: Björn Abelsson 

Jan Bengtson 
Ulla Ersson 
Birger Hjörleifsson 
Lisbeth Jakobsson 
Pia Lellliott 
Elsie-Marie Otzem 
Birgitta Skoglund 
Lena Strand 
Ingrid Wallin 
Anneli Åslund 

 
1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
Björn Abelsson öppnade stämman med att hälsa alla välkomna. Stämman har utlysts på 
Facebook, på kretsens hemsida och via mail. Mötet beslutade att stämman blivit 
behörigen utlyst. 
 
2. Val av ordförande för stämman 
Lisbeth Jakobsson valdes till ordförande för stämman. 
Närvarolista med 11 deltagare upprättades. 
 
3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för stämman valdes Ingrid Wallin. 
 
4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
Till justerare valdes Jan Bengtsson och Ulla Ersson. 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Björn Abelsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Mötet beslöt att, efter tillägg 
om ”LONA-projekt Strandleden” mellan Njurunda och Kvissleby,  
lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
6. Revisorernas berättelse 
Jan Bengtsson föredrog revisorernas berättelse. Mötet beslöt att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Birger Hjörleifsson föredrog resultat- och balansräkning. Årets rörelseresultat 
redovisas till 9 600 kr och balansomslutningen är 131 300 kr. Mötet beslöt att 
fastställa resultat- och balansräkning. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Mötet beslöt att i enlighet med revisorernas förslag bevilja den avgående 
styrelsen ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning. 
 
9. Fastställande av verksamhetsplan 
Björn Abelsson föredrog styrelsens verksamhetsplan.  



Årsmötet kompletterande med att kretsen bör se över möjligheten till att bygga en 
handikappvänlig fågelplattform (likt den i Selångersfjärden) i Stöde och ev även i Ånge. 
Årsmötet föreslog även en initiering av ett samarbete med Naturum i Ånge. 
Stämman fastslog den framlagda verksamhetsplanen med nämnda tillägg. 
 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 
7 ordinarie ledamöter (inklusive ordföranden) och 2 suppleanter. 
Mandatperiod för ordföranden och suppleanter beslöts till ett år. Mandatperiod för de 
ordinarie ledamöter beslöts till två år.  
 
11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Björn Abelsson 
till ordförande för kretsen tillika ordförande i styrelsen för ett år.  
 
12. Val av övriga styrelseledamöter 
Mötet beslöt att till ordinarie ledamöter för två år omvälja Ylva Eriksson, Lars Ferster och 
Birger Hjörleifsson och nyvälja Anneli Åslund och Lena Strand. 
Ingrid Wallin kvarstår som ordinarie ledamot för ett år. 
Mötet beslöt att till suppleanter för ett år omvälja Johanna Öhman, Peter Sjölund. 
 
13. Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval gjordes. 
 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Mötet beslöt att till ordinarie revisorer för ett år omvälja Jan Bengtson  och Per Helttunen.  
Mötet beslöt att till revisorssuppleanter för ett år omvälja Jan-Olof Tedebrand och Hans-
Erik Olsson. 
 
15. Val av valberedning 
Mötet beslöt att till valberedare för ett år omvälja Jan-Olof Tedebrand och Jan Bengtson. 
 
16. Val av Natursnokledarna 
Mötet beslöt att välja Jessica Peters och Peter Sjölund som Natursnoksledare. 
 
17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Styrelsen hade inga ärenden att förelägga stämman. 
 
18. Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner har inkommit. 
 
19. Stämmans avslutande 
Lisbeth avslutade stämman med att tacka alla för engagerat deltagande. 
 
 
_______________________ 
Ingrid Wallin, stämmosekreterare 
 
 
_______________________ 
Lisbeth Jakobsson, stämmoordförande 
 
 
________________________   ___________________________ 
Ulla Ersson, justerare    Jan Bengtson, justerare 


