Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2013 -03-04 i
Församlingshemmet Österbymo
§1

Årsmötets öppnande
Ordf. Hans Karlsson förklarade årsmötet öppnat

§2

Årsmötets utlysning.
Årsmötets utlysande godkändes

§3

Fastställande av dagordning för årsmötet
Föreslagen dagordning fastställdes

§4

Val av ordförande för årsmötet
Hans Karlsson valdes till årsmötets ordförande

§5

Val av sekreterare för årsmötet
Allan Westerdahl valdes till årsmötets sekreterare

§6

Val av två justerare att jämte årsmötets ordförande justera
protokollet.
Kjell Lernedal och Anita Johansson valdes till justerare

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Lästes upp av ordföranden. Punkten styrelsens ledamöter ska
kompletteras med Anna Sandhammar innan
verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse.
Lästes upp av Kjell Lernedal, inget att erinra och styrelsen
föreslogs få ansvarsfrihet.

§9

Fastställande av resultat och balansräkningar.
Kassören Roland Yngwe redogjorde för det ekonomiska läget.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

§ 11

Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperioder för
dessa.
Sex ordinarie och två ersättare och mandatperioder på två
respektive ett år fastställdes

§ 12

Val av kretsordförande.
Hans Karlsson valdes på ett år

§ 13

Val av övriga styrelseledamöter.
Kristian Nylander, Anna Sandhammar och Carin Olsson valdes

till ordinarie ledamöter på två år.
Åsa Ahlvin och Cecila Rydberg valdes till ersättare på två år
§ 14

Val av två revisorer och ersättare till dessa.
Kjell Lernedal och Stig Schultz omvaldes till revisorer på ett år.
Karin Löfving omvaldes till revisorsersättare på ett år.

§ 15

Val av valberedning.
Astrid Rydberg valdes till sammankallande. Styrelsen försöker få
fram intresserade via hemsidan, facebook och kontakter.

§ 16

Val av ombud till länsstämman i Borensberg 12 maj
Hans Karlsson och Nisse Carlsson valdes till ombud, KYNF har
två möjliga platser till.

§ 17

Val av ombud till rikskonferens i Växjö 1-2 juni
Stämman överlåter till styrelsen att utse ombud till
rikskonferensen

§ 18

Övriga frågor.
Föreläsning och studiecirkel kring Lester Browns bok,
Civilisationens väg – mot avgrund eller hållbarhet. Startar med
föreläsning den 7 mars kl 19.00 i Kisa lärcentrum

§ 19

Årsmötets avslutande.
Ordföranden avslutade årsmötet.
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