
Naturskyddsföreningen i Umeå  

Årsstämman 2015-03-19 

 
Tid och plats:  Umeå Folkets Hus, 19 mars kl 18.00 
Närvarande:   Ett tjugotal medlemmar 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
 
I ordförandens ställe öppnade Simone Andersson årsstämman och hälsade alla välkomna, inte 
minst till den påföljande föreläsningen av Pär Holmgren 
 
§ 2 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
 
Beslut Stämman ansåg sig vara behörigen utlyst. 
 
§ 3 Val av ordförande för stämman  
 
Beslut Mats Djupsjöbacka valdes till stämmoordförande 
 
§ 4 Styrelsens val av sekreterare för stämman 
 
Simone Andersson anmälde Anders Wangel som styrelsens val av stämmosekreterare 
 
§ 5 Val av två justerare  
 
Beslut Sofia Hagsand och Marcus Klaus valdes att jämte ordföranden justera 

stämmoprotokollet 
 
§ 6 Godkännande av dagordning 
 
Beslut Det utdelade förslaget till dagordning (bilaga 1) godkändes 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Roger Olofsson föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen (bilaga 2) 
 
Beslut Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 8 Revisionsberättelsen  
 
Marcus Klaus föredrog den utdelade revisionsberättelsen (bilaga 3) 
 
Beslut Revisionsberättelsen lades till handlingarna 
 
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar 
 
Marcus Klaus föredrog de utdelade resultat- och balansräkningarna (bilaga 4) 
 
Beslut Resultat- och balansräkningarna fastställdes och lades till handlingarna 
 
 
 



§ 10 Fråga om ansvarsfrihet 
 
Beslut Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
 
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan 
 
Simone Andersson meddelade att regelrätt verksamhetsplan ännu icke föreligger. Däremot finns  
utvecklade tankar kring det kommande årets verksamhet. I verksamhetsberättelsen finns t ex  
några aktiviteter för 2015 omnämnda, även så i den planering av klimataktiviteter som utdelats  
på borden. För det tredje så informerade Simone om styrelsens ambition att vara mer aktiv och  
påtryckande i samhällsplaneringen och t ex ägna möda att svara på remisser och deltaga i  
samrådsförfarande. 
 
På fråga svarade Simone att det var styrelsens avsikt att inbjuda till medlemsmöte då styrelsens  
förslag till samlad verksamhetsplan är helt klar. Då skall också ekonomiska medel föreslås  
avsättas för verksamhetsplanens olika delar. 
 
Frågeställaren förklarade sig nöjd med svaret. 
 
Beslut Stämman godkände styrelsens avsiktsförklaring 
 
§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
 
Bertil Brånin föredrog valberedningens förslag om sju styrelseledamöter och att  
mandatperioderna för dessa är ett eller två år så att viss förskjutning åstadkommes. 
 
Beslut Valberedningens förslag godkändes 
 
§ 13 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
 
Bertil Brånin redovisade valberedningens förslag (bilaga 5) att Simone Andersson väljs till  
ordförande för ett år. 
 
Simone presenterade sig kort 
 
Beslut Simone Andersson valdes till ordförande för ett år. 
 
Simone tackade för förtroendet. 
 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter 
 
Bertil Brånin redovisade valberedningens förslag (bilaga 5) vad gäller övriga ledamöter: 
 
Fredrik Björkman, omval, ett år 
Sofia Hagsand, nyval, ett år 
Susanne Hoffman, omval, två år 
Marcus Klaus, omval, ett år 
Cia Odelberg, omval, två år 
Roger Olofsson, omval, två år 
 
Beslut Stämman valde övriga styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag 
 
 
 



§ 15 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 
 
Bertil Brånin redovisade valberedningens förslag (bilaga 5). 
 
Beslut Anders Hellström och Jan Bergström valdes till revisorer för ett år. 

Mats Djupsjöbacka och Daniel Norman valdes till revisorssuppleanter för ett år. 
 
§ 16 Val av valberedning 
 
Beslut Bertil Brånin och Torun Bergman valdes till valberedning för ett år. 
 
§ 17 Stämmans avslutande 
 
Stämmoordföranden Mats Djupsjöbacka tackade stämmodeltagarna och avslutade stämman. 
 
Mats önskade den nya styrelsen lycka till och som ledamot av länsförbundsstyrelsen hoppades 
han på stor aktivitet i länets kretsar, inte minst med tanke på att en länskanslistresurs snart har 
tillsatts. 
 
 
 
Vid protokollet   / Anders Wangel 
 
 
 
Justeras    / Mats Djupsjöbacka 
 
 
 
    / Sofia Hagsand 
 
 
 
    / Marcus Klaus 
 
 
 

 


