
 
Årsmöte i Söderorts Naturskyddsförening  
den 18 mars 2014 kl 18.00 i  
Rikskansliet. Åsögatan 115. 
 

 

1.    Har stämman blivit behörigen utlyst? 
Stämman finner årsmötet behörigt utlyst. 
 

2.    Mötet öppnas 
Kretsens ordförande hälsar alla välkomna till mötet. 
 

3.    Val av ordförande för stämman 
Styrelsen föreslår och stämman valde Maria Bergström som ordförande för stämman. 
 

4.    Styrelsens val av sekreterare för stämman 
Styrelsen föreslog och stämman valde Johan Landgren till sekreterare. 
 

5.    Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera 

protokollet 
Emmelie Golabiewski och Staffan Willén väljs till justerare. 
 

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse 
Kretsens ordförande går igenom verksamhetsberättelsen för 2013. Under rubriken 

”Arbetsgrupper” saknas det en beskrivning av Biogasgruppen.  

”Gruppen startade 2012. Syftet var att sätta sig in i biogasfrågan, med fokus på 

biogasanläggningar  hur de fungerar och ur säkerhets- och hälsosynpunkt. Resultatet läggs 

ut på Söderorts hemsida under våren.  

I gruppen medverkade Desiré Johansson, Kerstin Tyllström, Anders Tranberg och Monica 

Attebrant.” 

 

7.    Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen läses upp av Kerstin Tyllström. 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 
Lasse Lidgren, kassör, redogör för kretsens bokslut 2013.  

En utgift, på 6523,25 kr - tryck av programblad, saknas i bokslutet 2013 då denna räkning 

kom först i januari 2014. 

 

9.    Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 
 

10.  Fastställande av verksamhetsplan 
Kretsordförande Einar Engström läser upp verksamhetsplanen för 2014. 



 

Stämman fastställer verksamhetsplanen. 

 

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

dessa sitter på två år. 

 

12.  Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
Valberedningen föreslår omval av Einar Engström som ordförande för kretsen på ett år. 

 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

13.  Val av övriga styrelseledamöter 
Följande ledamöter valdes på två år vid årsmötet 2013 och sitter kvar: 

Lasse Lidgren 

Monica Attebrant 

Emmelie Golabiewski 

 

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter på två år: 

Einar Engström  

Michael Ericsson 

 

Valberedningen föreslår nyval av följande personer till ledamöter i styrelsen på två år: 

Malin Nordeman 

Paulina Sokolow 

Staffan Willén 

Yohanna Idha 

 

Valberedningen föreslår följande personer som suppleanter till styrelsen: 

Agnes Simon 

Jenny Lagebjörk 

Erik Evers 

 

Stämman beslutar enligt valberedningens samtliga förslag. 
 

14.  Eventuella fyllnadsval 
Finns ej 
 

15.  Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Valberedningen föreslår omval av sittande revisorer och revisorssuppleant; Kerstin 

Tyllström, Eva MacArthur och Thord Håkansson. 

 

Valberedningen föreslår vidare nyval av revisorssuppleant 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 
Finns ej 
 

18.  Ärenden som väckts genom motion 
Finns ej 
 

19.  Stämmans avslutande 
Stämmoordföranden avslutar mötet.  

 

Kretsens ordförande tackar å styrelsens vägnar styrelseledamöterna Karin Kuttainen och 

Johan Landgren, som väljer att lämna styrelsen, för gott samarbete. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Sekreterare 

Johan Landgren 

 

 

 

 

 

Stämmordförande 

Maria Bergström 

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

Emmelie Golabiewski   Staffan Willén 


