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Protokoll från Årsmöte (kretsstämma) 2009,
för Stenungsunds Naturskyddsförening
Datum:

Onsdagen den 18 februari 2009

Plats:

Mariagården, Stenungsund

Närvarande:

14 st medlemmar, enl bifogad närvarolista

1.

Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet anses vara stadgeenligt utlyst då kallelse
funnits dels i aktuellt programblad, dels på hemsidan.

2.

Årsmötet öppnas

Sittande ordförande Per Anders Ternevall förklarar
årsmötet för öppnat.

3.

Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkände dagordningen.

4.

Val av funktionärer för årsmötet

Till mötesordförande utses Per Anders Ternevall
Till vice ordförande (punkt 9) utses Lars Kastö
Till sekreterare utses Thomas Myremark

5.

Val av justerare

Rolf Olsson och Marko Vartiainen utses till att, jämte
ordföranden, justera årsmötesprotokollet.

6.

Styrelsens redogörelse för det gångna Verksamhetsberättelse och kassaberättelse gicks igenom
årets verksamhet och förvaltning
och godkändes av årsmötet.

7.

Revisionsberättelse

Per Anders, läser upp revisionsberättelsen.

8.

Fastställande av resultat- och
balansräkning

Årsmötet godkänner resultat- och balansräkning.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2008.

10. Inriktning för år 2009

Årsmötet godkänner styrelsens förslag och fastställer
budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2009.

11. Beslut om antalet ledamöter i
styrelsen samt deras mandatperioder

Årsmötet godtar valberedningens förslag och beslutar
att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 7st,
med mandatperioden 1 år.

12. Val av styrelseledamöter och
övriga funktionärer

Årsmötet utser följande styrelseledamöter och övriga
funktionärer i Stenungsunds Naturskyddsförening,
i enlighet med valberedningens förslag:
Mats Olvmo, ordförande
Thomas Myremark, styrelseledamot
Maria Hübinette, styrelseledamot
Olle Arvids, styrelseledamot
Per Anders Ternevall, styrelseledamot
Marie Stenseke, styrelseledamot
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Stefan Malm, styrelseledamot
Jan Fridén, revisor
Sven-Göran Allansson, revisor
Lennart Hermansson, revisorssuppleant
Ulf Gustavson, revisorssuppleant
Marko Vartiainen, valberedning
Peeter Päts, valberedning
Olle Arvids utses till kretsens representant i
Länsförbundet.
Thomas Myremark utses till kretsens kandidat till
styrelsen för Rädda Svartedalens Vildmark.
Monica Rundin utses till kretsens representant vid
länsstämman.
13. Val av ombud till riksstämman

Årsmötet godtar valberedningens förslag att den som är
intresserad anmäler sig till styrelsen som utser ombud.

14. Övriga frågor

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att tacka ST-tidningen för
den extra annonseringen genom sk ”pluggannonser” som
gjorts under året.
Efter förslag från valberedningen att ordförande i
styrelsen ska uppmuntras med att få medlemsavgiften
betald (även familjemedlemskap) godkändes detta av
årsmötet.

15. Årsmötets avslutande

Årsmötet förklaras avslutat.

Efter årsmötet höll Gösta Bring från sportfiskarna ett intressant föredrag om fiskbestånd,
fångster, rovfiske, förslag på åtgärder för att komma tillrätta med återväxten, information om 8fjordarprojektet och en hel del annat.
Vid protokollet
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