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Protokoll från Årsmöte (kretsstämma) 2012,  
för Stenungsunds Naturskyddsförening 

 

Datum: Torsdagen den 2012-02-09 kl 18.30 - 20:15 

Plats: Mariagården, Stenungsund 

Närvarande: 11st medlemmar, enl bifogad närvarolista 

 
1. Årsmötets stadgeenliga utlysande Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst då kallelse 

funnits dels i aktuellt programblad, dels på hemsidan och 
dels i STTidningen. 

2. Årsmötet öppnas Sittande ordföranden Marie Stenseke förklarade årsmötet 
öppnat. 

3. Godkännande av dagordningen Årsmötet godkände dagordningen. 

4. Val av funktionärer för årsmötet Till mötesordförande utsågs Marie Stenseke. 
Till vice ordförande (punkt 9) utsågs Anders Melin. 
Till sekreterare utsågs Per Anders Ternevall. 

5. Val av justerare Peter Norrthon och Emil Jessen utsågs till att, jämte 
ordföranden, justera årsmötesprotokollet. 

6. Styrelsens redogörelse för det gångna 
årets verksamhet och förvaltning 

Verksamhetsberättelse och kassaberättelse för 2011 gicks 
igenom och godkändes av årsmötet med följande 
ändringar: Valberedaren heter Peeter Päts, ca 300 
deltagare på Klädbytardagen 9/4, 7 PMK (Projekt 
MiljöKontroll) rutter inventerades under året samt 
Riksstämman i Gävle hölls 2010. 

7. Revisionsberättelse Stefan Malm, läste upp revisionsberättelsen. En av 
revisorerna, Jan Fridén, har undertecknat 
revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen. Årsmötet uppdrog åt kassören att även få den 
andre revisorns underskrift av revisionsberättelsen. 

8. Fastställande av resultat- och 
balansräkning 

Årsmötet godkände resultat- och balansräkning för 2011 
under förutsättning att även den andre revisorn 
undertecknar revisionsberättelsen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2011 under förutsättning att även den 
andre revisorn undertecknar revisionsberättelsen. 

10. Inriktning för år 2012 
 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till 
Verksamhetsplan för 2012. Dock efterfrågades nya typer 
av aktiviteter i det kommande programmet. 

Årsmötet godkände styrelsens budget i princip. Årsmötet 
uppdrog till styrelsen att lägga till utgiftsposter för gåvor 
och resor i föreningens tjänst, samt en intäktspost från 
försäljning av t.ex. holkar. Årsmötets mening var att det 
var OK att underbalansera budgeten. 
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11. Beslut om antalet ledamöter i 
styrelsen samt deras mandatperioder 

Årsmötet antog valberedningens förslag och beslutade  
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: 

• Ordförande Marie Stenseke, sammankallande till 
konstituerande styrelsemöte 

• Eva Andersson 
• Thomas Myremark 
• Stefan Malm 
• Olle Arvids 
• Per Anders Ternevall 
• Ulf Nilsson 
• Caroline Olsson, nyval 
• Emil Jessen, nyval 
 
• Jan Fridén, revisor 
• Lennart Hermansson, revisor 
• Peter Norrthon, revisorssuppleant 
• Petter Bergman, revisorssuppleant 

 
• Peeter Päts, valberedning 

 
Årsmötet uppdrog åt Peeter Päts att finna 
ytterligare en valberedare. 

 
• Till Kretsens representant i styrelsen för Rädda 

Svartedalens Vildmark utsågs Thomas Myremark 
 
      Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse kretsens: 

• representant i styrelsen för Länsförbundet. 

• ombud vid Länsstämman 

• ombud vid Riksstämman 

13. Övriga frågor • Det föreslogs att föreningen skall övergå till att 
skicka ut programbladet via mail. De som vill ha 
programbladet, pappersversionen, hemskickat 
med posten, skall få beställa det. För närvarande 
görs ett programblad per år. Årsmötet uppdrog åt 
styrelsen att utreda möjligheterna att övergå till 
programblad via mail och att göra reklam för 
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detta bland programbladets mottagare.  

• Årsmötet uppmanade styrelsen att få med 
Kretsens aktiviteter i inbladningen i Sveriges 
Natur. 

• Årsmötet diskuterade hur föreningen skall 
förhålla sig till brännande frågor i Stenungsunds 
kommun, t.ex.  rörande industrins och kommunen 
verksamhet, och till media som kontaktar 
föreningen för att få uttalanden i dessa frågor. Det 
föreslogs att ha dessa brännande frågor som 
teman för styrelsemötena för att kunna dels 
formulera föreningens ståndpunkt och dels  
hållning gentemot media. 

• Årsmötet diskuterade tillväxtens dilemma med 
bakgrund i den trafikplanering som Göteborgs 
stad håller på med. Styrelsen ombeds ta med sig 
frågan till planeringen av kommande 
programaktiviteter.  

14. Årsmötets avslutande Årsmötet förklarades avslutat. 

 Efter årsmötet utbröt sedvanligt fika. Denna gång serverades en mycket smaskig smörgåstårta. 

Kvällen avslutades med ett uppskattat föredrag av Marie Stenseke: Vad betyder friluftsliv och 
naturupplevelser för dagens svenskar? 

 
 Vid protokollet 

 
 
 

 Mötesordförande  

 Per Anders Ternevall  Marie Stenseke  

     

 Justeras 
 
 
 

 Justeras  

 Peter Norrthon  Emil Jessen  
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Bilaga 
 
Närvarolista vid årsmöte i Stenungsunds Naturskyddsförening 2012 
 
Anders Melin 
Stefan Malm 
Emil Jessen 
Olle Arvids 
Marie Stenseke 
Peter Norrthon 
Peter Pääts 
Charlotta Lekemo 
Katarina Modig 
Per Anders Ternevall 
Eva Andersson 
 
 


