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Protokoll från Årsmöte (kretsstämma) 2010,  
för Stenungsunds Naturskyddsförening 

 

Datum: Onsdagen den 17 februari 2010, kl 18:30 - - 20:10 

Plats: Mariagården, Stenungsund 

Närvarande: 9 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 Mats Olvmo förklarar årsmötet 
öppnat. 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Årsmötet godkände dagordningen. 

4. Val av funktionärer för årsmötet Till mötesordförande utsågs Mats Olvmo 
Till vice ordförande (punkt 9) utsågs Kaisa Tabell 
Till sekreterare utsågs Per Anders Ternevall 
 

5. Val av justerare Ulf Nilsson och Thomas Myremark utsågs till att, jämte 
ordföranden, justera årsmötesprotokollet. 
 

6. Styrelsens redogörelse för det gångna 
årets verksamhet och förvaltning 

Verksamhetsberättelse och kassaberättelse för 2009 gicks 
igenom och godkändes av årsmötet. 
 

7. Revisionsberättelse Stefan Malm, läste upp revisionsberättelsen. 
 

8. Fastställande av resultat- och 
balansräkning 

Årsmötet godkände resultat- och balansräkning för 2009. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009. 

10. Inriktning för år 2010 
 

Årsmötet godkände styrelsens förslag och fastställde 
budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010. 

11. Beslut om antalet ledamöter i 
styrelsen samt deras mandatperioder 

Årsmötet antog valberedningens förslag och beslutar  
att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 9 st,  
med mandatperioden 1 år. 

12. Val av styrelseledamöter och  
övriga funktionärer  

Årsmötet utsåg följande styrelseledamöter och övriga 
funktionärer i Stenungsunds Naturskyddsförening,  
i enlighet med valberedningens förslag: 

Styrelseledamöter: 

• Thomas Myremark, sammankallande till 
konstituerande styrelsemöte 

• Maria Hübinette 
• Olle Arvids 
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• Per Anders Ternevall 
• Marie Stenseke 
• Stefan Malm 
• Ulf Nilsson 
• Vakant 
• Vakant 
Nya styrelsen utser inom sig ny ordförande 

 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att under året utse två 
styrelseledamöter, om lämpliga kandidater kan hittas. 
 
• Jan Fridén, revisor 
• Lennart Hermansson, revisor 
• Peter Norrthon, revisorssuppleant 
• Ulf Gustavson, revisorssuppleant 

 
• Mats Olvmo, valberedning 
• Peeter Päts, valberedning 

  
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse kretsens: 

• representant i Länsförbundet. 

• representant vid länsstämman 

• kandidat till styrelsen för Rädda Svartedalens 
Vildmark 

13. Val av ombud till riksstämman • Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse kretsens 
ombud till riksstämman 

14. Övriga frågor • Årsmötet biföll Anders Melins föreslag att den 
nya styrelsen får i uppgift att överväga att enbart 
skicka ut programbladet via mail och lägga ut det 
på hemsidan istället för att trycka det 

• Årsmötet biföll Anders Melins föreslag att den 
nya styrelsen får i uppgift att utröna om 
årsrapporten från fågelfångsten på 
Industriängarna kan läggas ut på kretsens 
hemsida. 

• Peter Norrthon erbjöd sig att i styrelsen gärna 
diskutera klimatfrågor, som adjungerad 
styrelsemedlem. 

• Årsmötet biföll Peter Norrthons föreslag att nya 
styrelsen får i uppgift att utröna möjligheten att 
kretsen anordnar en aktivitet på Naturnatta. 
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• Peter Norrthon föreslog att Mats Olvmo avtackas 
på lämpligt sätt. 

15. Årsmötets avslutande Årsmötet förklarades avslutat. 

 Efter årsmötet utbröt sedvanligt fika. Ett stort tack till Tina Liljered Myremark för den utsökt 
goda äggosten!!! 

Kvällen avslutades med att Niclas Åberg, projektledare, höll ett mycket intressant föredrag om 
8-fjordarprojektet. 

 
 Vid protokollet 

 
 
 

 Justeras  

 Per Anders Ternevall  Mats Olvmo  

     

 Justeras 
 
 
 

 Justeras  

 Ulf Nilsson  Thomas Myremark  
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Bilaga 
 
Närvarolista vid årsmöte i Stenungsunds Naturskyddsförening 2010 
 
Peter Norrthon 
Anders Melin 
Kaisa Tabell 
Olle Arvids 
Ulf Nilsson 
Per Anders Ternevall 
Mats Olvmo 
Thomas Myremark 
Stefan Malm 
 
 


