
 
Årsmöte i Söderorts 
Naturskyddsförening 
den 17 mars 2015 kl 18:00 
Rikskansliet, Åsögatan 115. 
 

1. Stämmans öppnande 
Ordförande Einar Engström öppnar mötet. 

2. Val av ordförande för stämman 
Styrelsen föreslår och stämman valde Birgitta Råstander som ordförande för stämman. 

3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 
Styrelsen föreslog och stämman valde Staffan Willén till sekreterare. 

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
Monica Attebrant och Michael Eriksson väljs till justerare. 

5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
Stämman ansågs ha blivit behörigen utlyst. Einar redogjorde för hur stämman utlysts bland annat 

via programbladet som distribuerades i februari. 

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Einar redogör för verksamhetsberättelsen.  

Lasse upplyser stämman om att växtinventering på Ekudden har utförts och att uppgift om detta 

saknas i berättelsen.  

Monica frågar om remisser och yttranden ligger på hemsidan, och enligt Einar gör dom ännu inte 

det men att avsikten är så. 

Lasse påpekar att siffrorna under Ekonomi felaktigt avser förra årets siffror. 

Monica upplyser även om att programpunkten ”Omställning till ett hållbart samhälle” med Pella 

Thiel som hölls 22 januari 2014 inte fanns nämnd i berättelsen. Lasse tog på sig att uppdatera 

verksamhetsberättelsen. 

Birgitta hittade också ett antal formuleringar som behöver justeras. 

Stämman tillfrågades om verksamhetsberättelsen kan justeras i efterhand, vilket stämman biföll. 

6b. Styrelsens bokslut 
Lasse redogjorde för bokslutet med dess poster. Utgifter och intäkter är i stort sett 

överensstämmande för 2014 

7. Revisorernas berättelse  
Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna har granskat räkenskaper, årsredovisning och övriga 

handlingar av betydelse för revision. Föreslår att styrelsen och dess kassör beviljas ansvarsfrihet. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Detta gjordes under punkt 6b 

9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

  



10. Fastställande av verksamhetsplan 
Einar går igenom verksamhetsplanen och redogör för bakgrundinformation kopplat till ett antal 

punkter. I huvudsak avser kretsen att jobba vidare med frågor via de olika grupperna. 

En fråga om Fagersjöskogen kom upp; Det finns planer på bebyggelse men arbetet fortgår att 

skogen ska skyddas. En fråga om Magelungen och Huddinge besvarade Einar med att det vi precis 

klarar att hantera ärenden som gäller innanför kretsgränsen, och knappt det. Under en period hade 

vi möjlighet att avsätta pengar för att bevaka ärenden men det har vi inte längre tyvärr. Einar 

menar också att varje krets historiskt sköter sina egna ärenden vilket kan försvåra samarbeten. 

Sådana förläggs i första hand på länsnivå. 

Einar hade även en generell redogörelse runt beslutprocesser och överklagande. 

 

Stämman fastställer verksamhetsplanen. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, inklusive en ordförande, och att dessa 

sitter på två år. 

12. Val av ordförande för kretsen 
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att Staffan Willén ska väljas till ordförande för 

kretsen.  

13. Val av övriga styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår följande: 

 

Följande ledamöter är valda på två år och sitter alltså kvar: 

Einar Engström 

Michael Eriksson 

Malin Nordeman 

 

Följande ledamöter föreslås väljas om på två år 

Lasse Lidgren 

Monica Attebrant 

 

Nya ledamöter på två år i styrelsen föreslås 

Agnes Simon, tidigare suppleant 

 

Stämman beslutar enligt valberedningens samtliga förslag. 

14. Eventuella fyllnadsval 
Inga 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår omval av sittande revisor; Eva MacArthur och revisorssuppleant Thord 

Håkansson. 

 

Valberedningen föreslår vidare nyval av revisor Patrick Bertram.  

 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

  



16. Val av valberedning 
På förslag om valberedning föreslås omval av Birgitta Råstander och Maria Bergström. 

 

Stämman beslutar att Birgitta och Maria väljs om. 

17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Stadgeändringar 

Einar redogjorde för att stadgarna är föremål för ändring och om stämman godkänner att ärendet 

behandlas på årsmötet. Efter några funderingar från deltagarna beslutade stämman att de nya 

stadgarna till en början ska presenteras. Staffan redogör för förslaget i sin helhet med fokus på 

stadgeändringarna. Några sådana ändringar är 

- Stadgehierarkin. Stadgar som ligger ovanför i organisationen äger företräde 

- §2 (nytt) redogör vad Naturskyddsföreningen ska ägna sig åt 

- Under Medlemmar är ditlagt en formulering om juridiska medlemmar 

- Paragrafer om stämman överensstämmer med tidigare stadgar 

- Regler för stadgeändring har stramats upp 

Efter denna genomgång, samt några klargöranden, fick stämman frågan om stadgeändring ska 

behandlas. Det beslutades att detta skulle göras på stämman. Beslutet följdes omedelbart av bifall 

rörande införandet av de nya stadgarna. 

18. Ärenden som väckts genom motion 
Inga 

19. Stämmans avslutande. 
Som slutord redogör Einar att han på grund av tidsbrist önskat att ordförandeskapet skall övergå 

till annan ledamot. Därefter avslutar stämmoordföranden mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Sekreterare    Stämordförande 

Staffan Willén   Birgitta Råstander 

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

Monica Attebrant    Michael Eriksson 


