
 
 

Årsmötesprotokoll 2022 
Datum: 220410  
Tid: Kl.10.00-12.00   
Plats: Digitalt via Zoom 
 

§1 Länsstämmans öppnande 
Ordförande Jenny Olsson förklarade årsmötet öppnat. 
 

§2 Upprop och fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 13 (bilaga 1). Totala antalet deltagare var 23. 
 

§3 Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna 
Kallelse till länsstämman skickades ut en månad i förväg till alla kretsstyrelser och 
annonserades redan tidigare via hemsidan och medlemsbladet Gävle-Dala Natur. 
 

§4 Val av ordförande för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Emma Andersson Barkas, ledamot i riksstyrelsen. 
 

§5 Anmälan om länsförbundsstyrelsens val av sekreterare för stämman 
Styrelsen anmälde Lillian Lundin som stämmosekreterare. 
 

§6 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans 
ordförande justera protokollet 
Till justerare och rösträknare valdes Pelle Svensson och Tommy Stenergard.  
 

§7 Fastställande av dagordning och arbets- och beslutsordning 
Stämman fastställde dagordning och arbets- och beslutsordning. 
 

§8 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper 
Länsordförande Jenny Olsson redogjorde i korthet för verksamhetsberättelsen 
(bilaga 2) och kassör Inga-Lill Carlsson för räkenskaperna 2021 (bilaga 3). 
 

§9 Revisorernas berättelse 
Kassör Inga-Lill Carlsson läste upp revisorernas berättelse (bilaga 4). 
 

§10 Fastställande av länsförbundets räkenskaper 
Stämman beslutade att fastställa länsförbundets räkenskaper. 
 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 
 

§12 Fastställande av verksamhetsplan 
Länsordförande Jenny Olsson redogjorde i korthet för verksamhetsplanen 2022 
(bilaga 5) och stämman fastställde denna. 
 

§13 Presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar 
samt information om aktuella krav för valbarhet 
Denise Fahlander presenterade valberedningens förslag. 
 

§14 Beslut om antalet länsförbundsstyrelseledamöter och mandatperiod 
för dessa 
Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara sex stycken, varav en ordförande 
som väljs på 1 år. Mandatperioden för alla övriga är 2 år i ett saxande system så att 
inte alla avgår samtidigt. Av de ordinarie ledamöterna har två 1 år kvar, två föreslås 
för omval på 2 år och en föreslås till nyval på 2 år. 
 



 
 

§15 Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i 
länsförbundsstyrelsen 
Till länsordförande nyvaldes Carl Alexander Lindman, Ljusdal, på 1 år. 
 

§16 Val av övriga länsförbundsstyrelseledamöter och eventuella 
suppleanter 
 

Till ordinarie valdes: 
Bernt Larsson omval 2 år Nordanstig 
Jan Östlund  omval 2 år Gävle  
Lana Gradin nyval 2 år Nordanstig 
 

För kännedom kvarstår dessa ledamöter som ordinarie: 
Inga-Lill Carlsson kvarstår  1 år Ljusdal 
Tommy Stenergard kvarstår  1 år Hofors-Torsåker 
 
Till suppleanter valdes: 
Johnny Malmberg  omval 1 år Bollnäs 
Daniel Ekblom omval 1 år Dellenbygden 
Hans Levander omval 1 år Dellenbygden 
 
§17 Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval är aktuella. 
 

§18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 

Till revisorer valdes:      
Per-Johan Emtell omval 1 år Sandviken 
Pelle Svensson nyval 1 år Sandviken 
 

Till revisorssuppleanter valdes:     
Eva Eriksson omval 1 år Gävle 
Ann Horn  omval 1 år Sandviken 
 

§19 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Inga-Greta Andersson, Gästrike-Hammarby. Stämman 
ålägger styrelsen att hitta fler ledamöter till valberedningen. Monica Svensson erbjöd 
sig att hjälpa till.  
 

§20 Nominering av kandidater till riksvalberedningen vid riksstämmoår 
Ingen nominering skedde eftersom det inte arrangeras riksstämma 2022, endast 
rikskonferens. 
 

§21 Ärenden som länsförbundsstyrelsen förelägger stämman 
Styrelsen har inga ärenden att förelägga stämman. 
 

§22 Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner har inkommit. 
 

§23 Stämmans avslutande 
Mötesordförande Emma Andersson Barkas tackade för visat förtroende och 
förklarade mötet för avslutat. 
 
Emma Andersson Barkas      Lillian Lundin       Pelle Svensson       Tommy Stenergard 
Mötesordförande        Sekreterare             Justerare       Justerare 


