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Protokoll länsstämma 7 april 2019 
 
Plats: Åbyggeby Landsbygdscenter i Ockelbo  
 
 
§1. Upprop och fastställande av röstlängd. De 28 deltagarna presenterade sig. Stämman beslutade att 

fastställa röstlängden om behov uppstod. 

§2. Bedömdes att stämman hade blivit behörigt utlyst genom Gävle-Dala Natur, e-nyhetsbrev, hemsidan 
och Facebook samt mail till alla kretsstyrelser.  

§3. Till ordförande för stämman valdes Stina Lindblad. 

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

§5. Till justerare för stämman valdes Inga-Lill Carlsson och Jan Östlund. 

 

§6. Dagordningen godkändes, efter tillägg av §6 godkännande av dagordning och efter strykning av 
paragraferna om representanter till Maria och Erik Strangells stiftelse och miljöpriset. 

 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av styrelseordföranden och lades till handlingarna. 
Medlemsantalet hade ökat med 30 och aktivitetsnivån hade ökat. Bra arbetssätt med de länsövergripande 

grupperna inom t ex skog, handla miljövänligt och vatten. Styrelsen jobbade genom att stötta 

arbetsgrupperna, vara kontaktpersoner till kretsarna, svara på remisser (20 nya naturreservat 2018 och 

skötselplan Färnebofjärden) m.m. 
 

§8. Inga-Greta Andersson läste upp revisorernas berättelse, som lades till handlingarna.  

 
§9. Resultat- och balansräkningen föredrogs av kassören och fastställdes. Förlust 14 000 kr. Tillgångar 

290 000 kr. 75 000 kr för gruvprojekt fördes över till 2019.  

 

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.  
 

§11. Verksamhetsplanen föredrogs och fastställdes. Bland annat nämndes en planerad studiecirkelserie 

om vatten, artrika vägkanter, invasiva arter och Vilda blommornas dag. Det skulle bli bussresor till 
Voxnadalen respektive brandområdet i Ljusdal och en översyn av små kretsar med låg aktivitet skulle 

genomföras. Deltagare efterlyste enklare skogsutflykter, fortsättning efter guidekurs och 

Natursnoksverksamhet. 
 

§12. Valberedningens förslag till styrelseledamöter presenterades.  

 

§13. Beslut om antal styrelseledamöter: 6 ordinarie inklusive ordförande och 3 suppleanter. Ordförande 
och suppleanter väljs på ett år. Övriga ledamöter på två år i ett saxande system. 

 

§14. Till ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen för 1 år, valdes enhälligt Jenny Olsson. 
 

§15. Till styrelseledamöter för 2 år valdes enhälligt: 
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Stig Hammarsten, Gävle 

Inga-Lill Carlsson, Järvsö  

Inga-Greta Andersson, Sandviken 

 
För kännedom, kvarstår 1 år: 

Jan Östlund, Gävle 
 

Till suppleanter för 1 år valdes enhälligt: 

Daniel Ekblom, Bjuråker (omval) 
Hans Levander, Delsbo (omval) 

Christina Olebro, Gävle (nyval) 

 

§16. Fyllnadsval på 1 år enhälligt: Bernt Larsson, Gnarp 
 

§17. Val av två revisorer och revisorssuppleant. Omval på samtliga, enhälligt: 

Per-Johan Emtell, Sandviken 
Mats Höög, Sandviken 

Revisorssuppleant: Eva Eriksson, Sandviken 

 

§18. Till valberedning valdes enhälligt: 
Denise Fahlander, Gävle (sammankallande) 

Lars Igeland, Österfärnebo 

Barbro Risberg, Hofors 

§19. Styrelsen hade inga propositioner.  

§20. Inga motioner hade inkommit.  

§21. Övriga ärenden 

a) Beslut om nya stadgar skulle förberedas av styrelsen och tas vid nästa års länsstämma.  

b) Nästa länsstämma. Nordanstig anmälde intresse för att vara värd. 
 

§22. Stämman avslutades. 

 

 

 
Stina Lindblad  Lillian Lundin Stöt Inga-Lill Carlsson           Jan Östlund 

Ordförande  Sekreterare  Justerare                          Justerare 

 

 
Stina Lindblad från riksstyrelsen berättade innan stämman om föreningens nationella arbete.  

Efter stämman delade ordförande Jenny Olsson ut årets miljöpris till Tommy Vestersund, 

kommunlimnolog på Bollnäs kommun.  
Stefan Olander höll därefter ett föredrag om Maten och mångfalden. 

Slutligen reste gruppen till Åmot där Tom Wistmyr guidade vid gjorda återställningar i de tidigare 

flottlederna i Testeboån och ett tillflöde ovan Hammardammen. 
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