Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre
Årsmötesprotokoll 2015-03-23

1. Årsmötets öppnande
Ordf. öppnade mötet
2. Årsmötets utlysning
Mötet godkände utlysningen
3. Fastställande av dagordning för årsmötet
Dagordningen fastställdes
4. Val av ordförande
Hans Karlsson valdes
5. Val av sekreterare
Allan Westerdahl
6. Val av justerare
Kjell Lernedal och Roland Yngwe
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Lästes upp av sekreterare Allan Westerdahl och mötet beslutade att lägga det till
handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Lästes upp av revisor Stig Schultz
9. Fastställande av resultat och balansräkningar
Lästes upp av kassör Kristian Nylander och fastställdes av mötet
10. Fråga om ansvarfrihet
Mötet beviljade ansvarsfrihet
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperioder för dessa
Beslutades att det ska vara fem styrelseledamöter inklusive ordförande. Ordförande
ett års mandatperiod och övriga fyra på två år med ett års förskjutning.
12. Val av kretsordförande
Hans Karlsson omvaldes till ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
Kristian Nylander och Astrid Rydberg omvaldes till ledamöter på två år.

Anna Sandhammar och Roland Yngwe valdes till suppleanter på ett år.
14. Val av två revisorer och revisorsuppleant
Bo Karlsson och Stig Schultz omvaldes till revisorer. Revisorssuppleant vakant.
15. Val av valberedning
Styrelsen får i uppdrag att hantera frågan
16. Val av ombud till länsstämman i Valdemarsvik 25 april 2015
Fritt att åka för alla, vi har dock fyra röstberättigade platser. Styrelsen utser
representanter.
17. Val av ombud till rikskonferens i Åre 23-24 maj.
Hans Karlsson valdes som ombud. Årets tema är landsbygdsfrågor.
18. Antagande av stadgar enligt riksföreningens mall
Mötet beslutade att anta riksföreningens förslag på uppdaterade stadgar
19. Övriga frågor
Diskuterades samverkan med Kinda kommun kring guidning av Naturreservat i
Kinda. Allan har varit i kontakt med Anders Tingvall, kommunekolog i Kinda
kommun, som var mycket positiv till detta. Styrelsen tar kontakt och bjuder in till
styrelsemöte efter sommaren för att bestämma inför hösten och/eller nästa års
verksamhet.
20. Årsmötets avslutande
Ordf. avslutade mötet
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