Protokoll länsstämma i Voxnadalen 23 april 2016
§1. Upprop och fastställande av röstlängd. Deltagarna presenterade sig och deltagarlistan med 12
namn fick fungera som röstlängd om behov uppstod.
§2. Stämman har blivit behörigen utlyst genom Gävle-Dala Natur, e-nyhetsbrev, hemsidan och
Facebook samt mail till alla kretsstyrelser.
§3. Till ordförande för stämman valdes Stefan Persson.
§4. Till sekreterare för stämman valdes Lillian Lundin Stöt.
§5. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Maj Johansson och Eva
Olsson.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 föredrogs av länsordförande Denise Fahlander,
godkändes och lades till handlingarna. Kandidaturen Voxnadalens biosfärsområde förtydligades
efter en fråga.
§7. Revisorernas berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
§8. Resultat- och balansräkningen för 2015 fastställdes.
§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
§10. Verksamhetsplanen föredrogs av Stig Hammarsten och fastställdes. Budgeten för 2016
visades för kännedom.
§11. Valberedningens förslag till styrelseledamöter framlades av Leif Modeer.
§12. Antalet styrelseledamöter beslutades till 6 ordinarie och 2 suppleanter. Mandatperioden är
två år i ett saxande system. Suppleanter väljs på ett år.
§13. Till ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen för ett år, valdes Denise
Fahlander.
§14. Till styrelseledamöter valdes:
Ann Horn, Forsbacka/Sandviken
Sara Bodlund, Söderhamn

2 år omval
2 år nyval

Till suppleanter valdes:
Hans Levander, Delsbo/Dellenbygden
Ulla Persson, Dellenbygden

1 år omval
1 år nyval
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För kännedom kvarstår följande ledamöter ett år:
Stefan Persson, Edsbyn/Voxnadalen
Daniel Ekblom, Bjuråker/Dellenbygden
Stig Hammarsten, Gävle
§15. Inga fyllnadsval behövdes.
§16. Till revisorer och revisorssuppleant valdes:
Gunilla Eriksson
1 år
Mona Lindvall Eriksson
1 år
Erik Aldegård, revisorssuppleant
1 år
Valberedningen skickade med att revisorerna inte kommer att vilja kvarstå nästa år.
§17. Till valberedning valdes:
Lars Igeland, Österfärnebo (sammankallande)
Leif Modeer, Bollnäs
Inga-Greta Andersson, Sandviken/Alfta
§18. Styrelsen hade inga propositioner.
§19. Inga ärenden hade väckts genom motion.
§20. Övriga ärenden som kan bli föremål för överläggning men inte föranleda beslut:


Förslag till riks valberedning. Stämman påpekade att en geografisk spridning över landet
ska finnas. Stämman rekommenderade styrelsen att besluta i frågan.



Stämman rekommenderade styrelsen att se över dagordningen till nästa länsstämma.



Stämman uttryckte sitt tack till de avgående styrelseledamöterna Mattias Degervall och
Herbert Marcher.

§21. Länsstämman beslutade att utse Niclas Wallin till ordinarie ledamot och till ersättare Bernt
Larsson i Stiftelsen Maria och Erik Strangells stiftelse.
§22. Årets natur- och miljöpris gick till Nicklas Gustavsson för hans arbete med lavar.
§23. Stämman avslutades.
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