
Kallelse Kretsstämma 

Naturskyddsföreningen  

i Umeå med omnejd 
26 februari 2023 kl.13.00 
För räkenskapsåret 2022 

Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum, Umeå.  

 

I denna kallelse hittar du dagordningen för mötet och information om mötet.  

I ett senare utskick, minst en vecka innan årsmötet, skickas handlingarna innehållande: 

• Verksamhetsberättelse 

• Utvärdering av Verksamhetsplan och Valstrategi 

• Förslag till budget 

• Förslag till verksamhetsplan 

• Resultat- och balansräkning 

• Revisorernas berättelse 

• Valberedningens förslag 

 

Anmälan: För att vi ska veta hur många som vill äta lunch innan mötet och hur många stolar som 

behövs i lokalen önskar vi att du anmäler dig. Svara på detta mail eller skicka anmälan till 

Umea@naturskyddsforeningen.se och säg att du kommer, samt om du har några behov vad gäller 

maten, lokalen med mera.  

Anmäl dig senast den 20 februari om du vill äta lunch innan.  

Meddela senast 10.00 den 26:e februari om du kommer på mötet.  

Våra stadgar hittar du här: NF-Umeå_med_omnejd_kretsstadgar-2019-03-02-1.pdf 

(naturskyddsforeningen.se) 

Motion? 

Vill du förändra något i hur föreningen arbetar? Du kan såklart föreslå tillägg eller ändringar i 

verksamhetsplanen, men har också möjlighet att skicka in en motion! Den ska vara styrelsen till 

handa senast den 12 februari för att kunna behandlas på årsmötet.  

 

mailto:Umea@naturskyddsforeningen.se
https://umea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/82/2019/05/NF-Ume%C3%A5_med_omnejd_kretsstadgar-2019-03-02-1.pdf
https://umea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/82/2019/05/NF-Ume%C3%A5_med_omnejd_kretsstadgar-2019-03-02-1.pdf


Information om mötet 
Ett kretsstämma är ett årsmöte är det tillfälle varje år då medlemmarna kan granska, ifrågasätta och 

eventuellt berömma styrelsen för arbetet under året. Föreningens valda revisorer har granskat 

verksamhet och ekonomi ger mötet sin bedömning. Styrelsen berättar hur de arbetat under året och 

vad de gjort för att genomföra verksamhetsplanen.  

Mötet beslutar sen om styrelsen skött verksamheten på ett tillräckligt bra sätt genom att bevilja 

ansvarsfrihet eller inte.  

Efter detta tas beslut om vad styrelsen ska se till att föreningen genomför under kommande år och 

hur pengarna ska fördelas och användas i verksamhetsplan och budget. Här kan medlemmar komma 

med egna förslag på tillägg eller förändringar i verksamhetsplan och budget. Synpunkter uppskattas! 

Slutligen väljs styrelse, valberedning och revisorer för 2023 års verksamhetsår.  

 

Lokal 
Mötet kommer hållas på Kulturhuset Klossen, i stadsdelen Ålidhem i Umeå. 

Hit är det lätt att ta sig med buss (Hållplats Ålidhem centrum), cykel, gång och andra färdmedel. 

Behöver du ta dig dit med bil finns gott om parkering vid Ålidhems centrum.  

Tillgänglighet: 

Hela mötet hålls på entréplan, så inga trösklar eller trappor är i din väg. I möteslokalen uppmanas till 

parfymfritt och vi vill att även du väljer bort parfym denna dag så att alla mår bra på vårt möte. I 

lokalen använder vi mikrofoner för att alla ska höra bra.  

Lokalen för lunch innan mötet kan tyvärr bli rätt så slamrig, men möteslokalen är dämpad och lugn.  

 

Lunch för nya medlemmar innan mötet!  
12.00 - Lunch för nya medlemmar 

Under hösten har vi fått mer än 500 nya medlemmar! Är du en av dem? Vi bjuder på enkel vegansk 

lunch innan mötet och möjligheten att prata med oss i styrelsen och andra erfarna medlemmar. Här 

kan du ställa dina frågor och hitta din väg in i att engagera dig för miljö och natur i Umeå.  

Givetvis är du som inte är helt ny medlem också välkommen (vi har lite knappt 3000 medlemmar, 

men inte så många aktiva så många kan vara “nya”)!  

Du behöver anmäla dig för att vi ska veta hur mycket mat vi ska beställa.  

Lokal: Caféet, Kulturhuset Klossen, Ålidhem, Umeå.  

13.00 - Kretsstämman startar 

Vi håller till i lokalen Stormen, i direkt anslutning till Caféet.  

 

  



Ta plats i styrelsen! 

Det finns gott om plats i styrelsen för ditt engagemang. Du behöver inte vara erfaren i 

föreningsarbete - vi som är det hjälper dig! I styrelsen organiserar vi verksamheten och gör en del 

jobb själva med att arrangera, skriva och svara på remisser bland annat. Vi påverkar verkligen Umeå, 

och kan göra det ännu bättre med dig i vår styrelse! 

Ordinarie ledamot - är delaktig i att genomföra verksamhetsplanen. Ledamöterna väljer själva vilka 

uppdrag de tar på sig och det kan såklart se olika ut under året.  

Suppleant – stiger in om styrelsen inte är fulltalig. En suppleant har större frihet i graden av 

engagemang, men vill hen kan den göra lika mycket som en ordinarie ledamot.  

Ordförande - leder möten och är ofta den som företräder föreningen utåt. Den ser till att arbetet 

fortskrider, hjälper till och stöttar medlemmar som behöver det. 

Vi vill gärna ha med dig som tycker klimat, natur och miljö är viktigt! Du måste verkligen inte vara 

expert och kunna vilka fåglar som heter vad – du behöver bara ha en vilja att kämpa för vår 

gemensamma miljö! 

 

Bli valberedare eller kassör! 

Andra funktioner som väljs på årsmötet är: 

Valberedare – tar fram ett förslag till stämman på de olika rollerna i föreningen. Valberedningen 

pratar med styrelsen, söker nya intresserade medlemmar och försöker öka styrelsens mångfald. 

Valberedningen arbetar som mest intensivt under cirka tre månader innan årsmötet.  

Revisorer – granskar styrelsens arbete och hur de agerat ekonomiskt. Viktigt för att se till att 

styrelsen inte gör något som inte stämmer så att föreningen är trygg. Revisorerna jobbar som mest 

under januari och februari med att granska de handlingar styrelsen lämnar in.  

 

Frågor? 

Har du funderingar inför årsmötet? Är du nyfiken på ett uppdrag men vill veta mer? Är det något 

som är oklart i handlingarna? 

Skicka ett e-postmeddelande till umea@naturskyddsforeningen.se så svarar vi på dina frågor! 
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Dagordning 
1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst (Första information skickat 7 december 

2022, kallelse skickad 21 januari - 35 dagar innan årsmötet) 
2. Val av ordförande för stämman (Styrelsen har bjudit in en extern ordförande) 

3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans ordförande justera 

protokollet 
5. Fastställande av dagordning 
6. Fastställande av röstlängd 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse  

8. Revisorernas berättelse  

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar  

10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

Paus 

11. Fastställande av verksamhetsplan 
12. Fastställande av budget för 2023  

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa  
14. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen  

15. Val av övriga styrelseledamöter  
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

17. Val av valberedning  
18. Ärenden som väckts genom motion  (Sista datum för att skicka in motion är 12 

februari) 
19. Stämmans avslutande  
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