
Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre 
 
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 24 mars 2019 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 

Ordförande Hans Karlsson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade årsmötet för öppnat. 

 
§ 2 Årsmötets utlysning. 
 Årsmötet befanns vara behörigen utlyst. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning för årsmötet 
 Årsmötets dagordning fastställdes 
 
§ 4 Val av ordförande för årsmötet 
 Hans Karlsson valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 
 Hans Karlsson valdes också till att föra årsmötets protokoll. 
 
§ 6 Val av två justerare att jämte årsmötets ordförande justera 

protokollet. 
 Astrid Rydberg och Anita Johansson valdes att justera årsmötes- 

protokollet 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen för 2018 års sparsamma verksamhet lästes 
upp av Hans Karlsson. 
I samband med detta framkom förslag på att på något mer sätt än 
endast i verksamhetsberättelsen framföra ett tack till familjen 
Kallstenius som upplåter mark för föreningens fågeltorn vid Striern. 
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att skicka ett tackkort. 

 
§ 8 Revisorernas berättelse. 
 Bo Karlsson läste upp revisorernas berättelse 
 
§ 9 Fastställande av resultat och balansräkningar 

Kristian Nylander redogjorde för 2018 års bokslut varefter det 
godkändes och lades till handlingarna 

 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 
 
§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperioder. 

Beslutades att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis ska vara 
4 st utöver ordförande. 
Inga ersättare. Ledamöter väljs på en period av två år och ordförande 
på ett år. 

 
§ 12 Val av kretsordförande. 

Omval av Hans Karlsson 
 

 
 



 
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter. 
 Omval av Astrid Rydberg och Kristian Nylander. 

Två platser är vakanta. 
Styrelsen får i uppdrag att om möjligt tillsätta de vakanta platserna.  

  
§ 14 Val av två revisorer och ersättare till dessa. 
 Omval av Bo Karlsson och Stig Shultz. 
 Ersättare vakant 
 
§ 15 Val av valberedning. 

Vakant. 
 
§ 16 Val av ombud till länsstämman i Vårdnäs 28 april. 

Hans Karlsson deltar i länsstämman. Ytterligare tre personer kan åka 
som ombud för kretsen.   

 
§ 17 Val av ombud till rikskonferens i Kristianstad 10-12 maj 
 Beslutades att kretsen betalar ersättning för resa och logi för medlem 

som önskar delta i rikskonfererensen. Dock max för 5 personer och en 
maximal ersättning på 1500 kr/person. 

 
§ 18 Övriga frågor. 

Ev behov av underhåll på fågeltornet diskuterades. 
  

Ett förslag till programpunkt i form av skräpplockardag i Österbymo 
ställdes. Diskuterades om det går att göra i samarbete med andra som 
tex kommunen? 
 
Framtiden för Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre diskuterades. 
Vilken typ av verksamhet vill vi ha? Hur kan vi få fler av våra ca 380 
medlemmar att vilja engagera sig? 
Någon form av framtidsmöte senare i år. Gärna med medverkan av 
någon av riksföreningens föreningsutvecklare. 

 
§ 19 Årsmötets avslutande. 

Ordförande Hans Karlsson tackade de närvarande för visat intresse 
och förklarade årsmötet för avslutat. 
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