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Protokoll länsstämma i Hofors 11 april 2015  

 
§1. Upprop och fastställande av röstlängd. Deltagarna presenterade sig och deltagarlistan med 24 

namn fick fungera som röstlängd om behov uppstod. 

§2. Stämman har blivit behörigen utlyst genom Gävle-Dala Natur, mail till alla medlemmar med 

e-postadress i medlemsregistret och vissa kretsars program.  

§3. Till ordförande för stämman valdes Barbro Risberg. 

§4. Till sekreterare för stämman valdes Lillian Lundin Stöt. 

§5. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Margareta Kling och 

Marianne Johansson. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande och kassör genom en Powerpoint-

presentation och lades till handlingarna.  

 

§7. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.  

 

§8. Resultat- och balansräkningen fastställdes.  

 

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.  

 

§10. Verksamhetsplan och budget för 2015 fastställdes. 

 

§11. Valberedningens förslag till styrelseledamöter framlades.  

 

§12. Antalet styrelseledamöter beslutades till 10 stycken (inkl suppleanter). Mandatperiod för 

dessa är ett eller två enligt nedan.  

 

§13. Till ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen för ett år, valdes Stefan 

Persson.  

 

§14. Till styrelseledamöter och suppleanter valdes: 

Stefan Persson  2 år, varav 1 år som ordförande 

Ann Horn, Forsbacka   1 år kvar 

Mattias Degervall, Bollnäs  1 år kvar 

Denise Fahlander, Gävle  2 år 

Daniel Ekblom, Bjuråker – ny 2 år 

Stig Hammarsten, Gävle – ny 2 år 

Herbert Marcher, Gävle – ny 1 år 
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Suppleanter: 

Hans Levander, Dellenbygden  1 år 

Linda Jonsson, Voxnadalen – ny  1 år 

Yvonne Dalberg Borgström, Norrbo – ny 1 år 

§15. Inga fyllnadsval behövdes. 

 

§16. Till revisorer och revisorssuppleant valdes: 

Gunilla Eriksson 

Mona Lindvall-Eriksson 

Erik Aldegård, revisorssuppleant 

§17. Till valberedning valdes: 

Lars Igeland (sammankallande) 

Leif Modeer 

Inga-Greta Andersson – ny 

§18. Styrelsens propositioner: 

a.) Policy för uttalanden antogs med ändringen: sista meningen i 1:a stycket stryks, d v s 

formuleringen om underskrift av NN, medlem i Naturskyddsföreningen, tas bort. 

b.) Policy för rovdjur antogs med ändringen: byte av ordet ”jakt” till ”licensjakt” i första 

meningen. 

Styrelsen får i uppdrag att fundera över konsekvenser om policyn bryts samt att kontakta media 

så att de innan publicering kontaktar kansliet och kontrollerar om underskrift i Naturskydds-

föreningens namn är OK.  

§19. Inga ärenden hade väckts genom motion. Styrelsen får i uppdrag att se till att inkommen 

motion till länsstämman förra året skickas in i tid (innan 31 januari) till riksstämman 2016. 

§20. Övriga ärenden som kan bli föremål för överläggning men inte föranleda beslut.  

Länsstämman delegerar till länsförbundets styrelse att utse Ove Wallberg till ordinarie ledamot 

och Niclas Wallin till suppleant i Stiftelsen Maria och Erik Strangells stiftelse för 2015 samt att 

uppdra åt styrelsen att besluta om ledamöter för 2016-17. 

§21. Miljöpriset 2014 gick till Stefan Olander för sina insatser att inventera skogar och flora bl a.  

§22. Stämman avslutades. 

 

 

 
Barbro Risberg Lillian Lundin Stöt Margareta Kling              Marianne Johansson 

Ordförande  Sekreterare  Justerare                          Justerare 
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