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Protokoll från årsmöte (kretsstämma) 2020 
för Stenungsunds Naturskyddsförening 

 
Datum: Tisdagen den 3 mars 2020, kl 20:00 – 21:00 
Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund 
Närvarande: 9 st medlemmar, enligt bifogad närvarolista 
 
 
1. Årsmötets stadgeenliga utlysande Årsmötet anses vara stadgeenligt utlyst då kallelse 

funnits dels i aktuellt programblad, dels på hemsidan. 

2. Årsmötet öppnas Karin Ekeborg förklarade årsmötet öppnat. 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Årsmötet godkände dagordningen. 

4. Val av funktionärer för årsmötet Till mötesordförande utsågs Karin Ekeborg 
Till sekreterare utsågs Ulf Nilsson                               
Till vice ordförande valdes Peeter Päts 

5. Val av justerare Lina Blomstrand och Thomas Myremark utsågs till att, 
jämte mötesordföranden, justera årsmötesprotokollet. 

6. Styrelsens redogörelse för det 
gångna årets verksamhet och 
förvaltning 

Verksamhetsberättelse och kassaberättelse för 2019 
gicks genom och godkändes av årsmötet. 

7. Revisionsberättelse Jan Fridén läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna 
tillstyrker ansvarsfrihet. Dock finns två utgifter utan 
kvitton som bör kontrolleras. 
 

8. Fastställande av resultat- och 
balansräkning 

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för 
2019. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  Årsmötet - med Peeter Päts som temporär 
mötesordförande - beslutade att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

10. Inriktning för år 2020 Årsmötet godkände styrelsens förslag för verksamheten 
under det kommande året med kompletteringen att det 
bör ordnas firande med anledning av att föreningen 
fyller 40 år. 

11. Beslut om antalet ledamöter i 
styrelsen samt deras mandatperioder 

Årsmötet antog valberedningens förslag och beslutar  
att antalet ledamöter i styrelsen under det kommande 
verksamhetsåret ska vara 9 personer med mandatperiod 
2 år, förutom ordförande på 1 år. 

12. Val av styrelseledamöter och  
övriga funktionärer  

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

• Ordförande Karin Ekeborg, nyval, 1 år 
• Olle Arvids, omval, 2 år 
• Lina Blomstrand, nyval, 2 år 
• Thomas Myremark, omval, 2 år 
• Per Anders Ternevall, omval, 2 år 

 
Följande styrelseledamöter valdes vid årsmötet 2019 för 
två år och har därför ett år kvar: 

• Eva Andersson 
• Stefan Malm 
• Ulf Nilsson 
• Caroline Olsson 

 
 
• Lars Kastö, revisor 
• Mats Karlsson, revisor 
• Lennart Hermansson, revisorssuppleant 
• Monica Rundin, revisorssuppleant 

 
• Till kretsens representant i styrelsen för Rädda 

Svartedalens Vildmark utsågs Thomas 
Myremark, omval, 2 år 

 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse kretsens 

• representant i styrelsen för Länsförbundet 
• ombud vid Länsstämman 
• ombud vid Riksstämman 

 
För valberedning inför det kommande årsmötet 2021 
ansvarar Peeter Päts och Anders Melin.  

14. Övriga frågor - 

15. Årsmötets avslutande Årsmötet förklarades avslutat. 
 
Kvällen inleddes med ett mycket givande föredrag av Olov Holmstrand om vatten i naturen. 
Föreningens avgående revisorer Jan Fridén och Petter Bergman avtackades. Jan hade haft denna roll 
under hela 36 år. Likaså avtackades Peter Norrthon, avgående revisorssuppleant.  
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 Vid protokollet 
 
 
 

 Mötesordförande  

 Ulf Nilsson   Karin Ekeborg  
     
 
 

    

 Justeras 
 
 
 

 Justeras  

 Lina Blomstrand  Thomas Myremark  
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Närvarolista: 
 
Eva Andersson 
Olle Arvids 
Lina Blomstrand 
Karin Ekeborg 
Jan Fridén 
Ulf Nilsson 
Thomas Myremark 
Peeter Päts 
Per Anders Ternevall 
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