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Protokoll från årsmöte (kretsstämma) 2021 
för Stenungsunds Naturskyddsförening 

 
Datum: Tisdagen den 2 mars 2021, kl 18:00 – 19:45 
Plats: Virtuellt via Microsoft Teams 
Närvarande: 13 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 Per Anders Ternevall förklarade årsmötet öppnat. 

3. Godkännande av dagordningen 
 

Årsmötet godkände dagordningen. 

4. Val av funktionärer för årsmötet Till mötesordförande utsågs Per Anders Ternevall 
Till sekreterare utsågs Ulf Nilsson                                  
Till vice ordförande för årsmötet valdes Lars Kastö 

5. Val av justerare Karin Ekeborg och Eva Andersson utsågs till att, jämte 
mötesordföranden, justera årsmötesprotokollet. 

6. Styrelsens redogörelse för det 
gångna årets verksamhet och 
förvaltning 

Verksamhetsberättelse och kassaberättelse för 2020 gicks 
genom och godkändes av årsmötet. 

7. Revisionsberättelse Lars Kastö läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna 
tillstyrker ansvarsfrihet.  
 

8. Fastställande av resultat- och 
balansräkning 

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för 2020. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för 
styrelsen  

Årsmötet - med Lars Kastö som temporär 
mötesordförande - beslutade att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

10. Inriktning för år 2021 Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan 
och budget för det kommande året. 

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 8 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 Lina Blomstrand, nyval, 1 år 
• Eva Andersson, omval, 2 år  
• Stefan Malm, omval, 2 år 
• Ulf Nilsson, omval, 2 år 
• Lars Kastö, nyval, 2 år 
• Ralf Karlsson, fyllnadsval, 1 år  

Följande styrelseledamöter valdes vid årsmötet 2020 för 
två år och har därför ett år kvar: 

• Thomas Myremark 
• Per Anders Ternevall 

 
 
Revisorer och revisorssuppleanter: 

• Petter Bergman, revisor, fyllnadsval, 1 år  
• Mats Karlsson, revisor, 1 år kvarstående mandattid 
• Lennart Hermansson, revisorssuppleant, 1 år 

kvarstående mandattid 
• Monica Rundin, revisorssuppleant, 1 år 

kvarstående mandattid 
 
Kretsens representant i styrelsen för Rädda Svartedalens 
Vildmark:  

• Thomas Myremark, 1 år kvarstående mandattid 

 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse kretsens 

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

 
 
Valberedning inför det kommande årsmötet 2021: 

• Peeter Päts, 1 år 
• Anders Melin, 1 år. 

14. Övriga frågor Björn Klofelts inlägg (appendix) om betydelsen av 
blommande diken och ängar diskuterades och det 
bestämdes att styrelsen tar förslaget till kommunen och 
speciellt betonar att detta är i enlighet med kommunens 
grönstrukturplan. Lars Kastö har för övrigt  skrivit artikel i 
ämnet som ligger på vår hemsida: 
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https://stenungsund.naturskyddsforeningen.se/sommarang/ 
 
Ralf Karlsson nämnde att det finns planer på 
vindkraftpark vid Rämma Rös i kommunens södra del. 
Detta måste bevakas. 
 
Styrelsen redogjorde för sina aktioner med anledning av 
kommunens planer för mindre industrier i området mellan 
Västergårds allé och järnvägen. 

15. Årsmötets avslutande Årsmötet förklarades avslutat. 
 
Föreningens avgående styrelsemedlemmar Olle Arvids, Karin Ekeborg och Caroline Olsson 
avtackades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vid protokollet 
 
 
 

 Mötesordförande  

 Ulf Nilsson   Per Anders Ternvall  
     
 
 

    

 Justeras 
 
 
 

 Justeras  

 Eva Andersson  Karin Ekeborg  
 
 
 
  

https://stenungsund.naturskyddsforeningen.se/sommarang/
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Närvarolista: 
Per Anders 
Ulf Nilsson 
Eva Andersson 
Björn Klofelt 
Monica Rundin 
Lina Blomstrand 
Lars Kastö 
Peter Norrthun 
Peeter Päts 
Ralf Karlsson 
Martin Martinsson 
Karin Ekeborg 
Stefan Malm 
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Appendix 
 
Förslag från Björn Klofelt: 
 
Stenungsunds Naturskyddsförenings Årsmöte 2021-03-02. 
Förslag till hur Stenungsund kan förskönas, biologiska mångfalden förbättras och 
Kommunens kostnader sänkas. 
 
Stenungsund är en pärla på västkusten med ett vackert och skyddat läge. Bebyggelsen är inbäddad i 
mycket grönska och serviceinrättningar kan lätt nås inte bara på vägarna utan också på väl anlagda 
promenad och cykelstråk. 
 
Mellan våra hus, asfalterade planer, vägar, cykelstråk och promenadstigar är gräsmattor den 
förhärskande grödan. Dessa ytor av ”grön öken” betalar vi för att få kortklippta många, många 
gånger under sommarhalvåret. Under riktigt varma torra perioder blir färgen här nästan öken lik. 
 
Våra barn som går till förskolorna lär sig hur viktigt det är med insekter och bygger själva 
insektshotell. Men vad gör Kommunen för att se till att här finns en vacker miljö där dessa humlor, 
bin, fjärilar och andra insekter kan vara när de inte är i hotellen? 
 
Vackert blommande diken och ängar gynnar naturen och spar kostnader för Kommunen. 
• Olika ängsblommor som blommar vid olika tider under växtperioden ger en mycket vacker 

färgprakt och attraherar mängder av humlor, bin, fjärilar och andra insekter som bidrar till 
biologisk mångfald och pollinering. 

• Ängsblommor har djupare rötter än gräs och är därför mycket tåligare vid torrperioder och vi 
slipper riskera ett ökenliknande landskap när vi nu ser att vi får ett varmare klimat. 

• Boende i Stenungsund har möjlighet att plantera ut egna utblommade lökväxter etc. vilket 
förlänger växtsäsongen och ger tidig färgprakt. 

• Vi kan då och då plocka en liten blomsterbukett att ta hem. 
• Ängsblommorna behöver inte klippas så som våra nuvarande gräsmattor vilket sänker 

Kommunens underhållskostnader och eliminerar avgasångorna från gräsklipparna. 
• Vi kan förhoppningsvis slippa se de rådbråkade buskar som röjs bort maskinellt nuförtiden nära 

en del promenadstråk. 
• Blomsterängar anläggs nu i många städer och erfarenheter med detta finns väl dokumenterat t.ex. 

av Pratensis AB, som har mycket instruktiva videor från konferenser. 

 
Varför inte provplantera några ytor för att visa hur vackert det blir och hur det kan stimulera 
intresset för biologisk mångfald hos kommande generationer som är så viktiga för vår framtid! 
 
Bilden nedan tog jag på en vacker blomsteräng vid Groland (Stora Höga) som gladde på oss när vi 
ofta cyklade förbi den varma, torra sommaren 2018-07-13. 
Läsvärda artiklar: ”En kortklippt grön gräsmatta- ett dåligt ideal” av Maria Gunther DN 2019-05-12. 
                                ”Blommande äng hemma gynnar naturen” av Jannike Kihlberg DN 2019-06-21. 
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