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Protokoll länsstämma i Delsbo 7 april 2018 

 
§1. Upprop och fastställande av röstlängd. De 24 deltagarna presenterade sig. Stämman 

beslutade att fastställa röstlängden om behov uppstod. 

§2. Stämman har blivit behörigt utlyst genom Gävle-Dala Natur, e-nyhetsbrev, hemsidan och 

Facebook samt mail till alla kretsstyrelser.  

§3. Till ordförande för stämman valdes Per-Gunnar Jacobsson. 

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

§5. Till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes Jenny Olsson och Bernt Larsson. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.  

 

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

 

§8. Resultat- och balansräkningen föredrogs och fastställdes.  

 

§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.  

 

§10. Verksamhetsplanen föredrogs och fastställdes.  

 

§11. Valberedningens förslag till styrelseledamöter presenterades. Inga-Greta Andersson begärde 

och beviljades utträde ur valberedningen.  

 

§12. Beslut om antal styrelseledamöter: 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 Stig 

Hammarsten.  

 

§14. Till styrelseledamöter för 2 år valdes: 

 

Jenny Olsson, Gysinge  

Jan Östlund, Gävle 

 
För kännedom, kvarstår 1 år: 

Inga-Lill Carlsson, Järvsö  

 

Till suppleanter för 1 år valdes: 

Daniel Ekblom, Bjuråker (omval) 

Hans Levander, Delsbo (omval) 
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§15. Fyllnadsval av dessa ledamöter 1 år: 

Bernt Larsson, Gnarp 

Inga-Greta Andersson, Sandviken 

 

§16. Val av två revisorer och revisorssuppleant. Omval på samtliga: 

Per-Johan Emtell, Sandviken 

Mats Höög, Sandviken 

Revisorssuppleant: Eva Eriksson, Sandviken 

 

§17. Till valberedning valdes: 

Denise Fahlander, Gävle 

Lars Igeland, Österfärnebo 

§18. Styrelsen hade inga propositioner.  

§19. Inga motioner hade inkommit i tid.  

§20. Övriga ärenden.  

En motion om gratis medlemsavgift för nysvenskar kom in för sent. Stefan Haglund redogjorde 

för motionen som diskuterades livligt. Riksstämman beslutar om medlemsavgifter. Motionen har 

även skickats dit, men för sent för årets riksstämma.  

Jan Östlund gjorde reklam för Alternativboden Lyktan i Gävle, mittemot Slottet. 

Naturskyddsföreningen var med och startade butiken för 30 år sedan.  

§21. Länsstämman beslutade att utse Bernt Larsson till ordinarie ledamot och Erling Selling till 

ersättare i Maria och Erik Strangells stiftelse. 

§22. Årets miljöpris gick till Inga-Greta Andersson som med sin sprudlande energi fått 

Skogsgruppen Gävleborg att växa från en handfull till över 180 personer. Tack vare en god 

administrativ förmåga förenad med värme, generositet och omtanke om alla! 

§23. Stämman avslutades. 

 

 

 

 

 

Per-Gunnar Jacobsson Lillian Lundin Stöt Jenny Olsson                   Bernt Larsson 

Ordförande  Sekreterare  Justerare                          Justerare 
 

 

Carolina Klüft från riksstyrelsen berättade om föreningens nationella arbete.  

Ledamoten Ulla Persson, som också ordnat mycket praktiskt med länsstämman, avtackades. 

Efter stämman hölls en valworkshop.  


