
Protokoll fört vid Naturskyddsföreningens länsstämma 2007-04-22 i Stenbrohult 
21 medlemmar deltog, var av 11 ombud. 
 
§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Carina Axelsson, Linnébygden valdes till ordförande och Susanne Gudmundson, 
Sunnerbokretsen valdes till sekreterare. 
 
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd 
Skickades runt deltagarlista där ombuden noterade sig. 
 
§ 3 Godkännande av dagordningen 
Efter att stämmodeltagarna presenterat sig, godkändes dagordningen. 
 
§ 4 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet, tillika 
rösträknare. 
Till justerare valdes Lennart Bruhn, Sunnerbokretsen och Siv Wärnö, Växjö. 
 
§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
Stämman har utlysts genom  e- post, annonsering i Smålandsposten och Smålänningen, 
hemsidan och vid förra årets stämma. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Lästes upp. Stämman accepterade den, efter att vi skrivit till efter 1:a stycket, 2:a sidan:” Vi 
har också deltagit i invigningen av reservatet Toftaholm, där mycket folk var samlat”.    
 
§ 7 Revisorernas berättelse 
Lästes upp.             
 
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Fastställdes resultat och balansräkning. Länsförbundets kapitalbehållning är 172 373,02 kr.  
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. 
 
§ 10 Verksamhetsplan 
Styrelsen vill att kretsarna ska ge oss förslag på, vad man vill att Länsförbundet ska göra. 
Förslag gavs om att förlägga styrelsemöten ute hos kretsarna 
Någon undrade vad som gjordes i förbundet. 
Varför kommer inte representanter från alla kretsar? 
Göra vid ”lådan” på Huseby. 
Mer information ut till kretsarna. Skickas ut till postmottagaren, även till insomnade kretsar. 
Förbundet skall lägga extra krut på datoranvändning. 
Angående stämmoprotokollet, ska en sammanfattning skickas ut till kretsarna 
Styrelsen ska titta på en lämpligare dag för stämman.  
Handlingsplan för att få fler medlemmar till stämman, kanske en blänkare till jul. 
Mötet ajournerades till efter lunch.     
 
Vice ordförande Lena Eriksson från Riks, berättade att vi skulle ha ny logg vi skulle bara heta 
Naturskyddsföreningen och falken placerad efter. Ny färg på en del ställen, ”granskottsgrön”. 
Mycket med information, skulle ha svart backgrund plus något motiv. 



Bland annat svarade hon också på några frågor om skog. 
 
Under lunchen presenterade Ulla en anslagstavla med olika punkter, gångbara inom 
Naturskyddsföreningen, vi fick tycka till om detta. 
 
Sammanfattningsvis ville stämman att förbundet skulle arbeta med: 
1 Naturvård 
2 Mer stöd till kretsarna 
3 Klimat, trafik, vind, vatten och sol 
4 Information 
5 Påverka myndigheter 
    
§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa 
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter, en utökning 
med 2 suppleanter. 
 
§ 12 Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen 
Omval av Ulla Rundlöf, Linnebygden. 
 
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  
Som ordinarie ledamöter för 2 år valdes: 
Sven Nilsson, Linnebygden 
Kaj Johansson, Alvesta 
Samt omval på 1 år,  
Per- Anders Persson, som inte vill sitta mer än 1år till. 
 
Som suppleanter omval av: 
Irene Augustsson, Tingsryd 
Glenn Sjöstrand, Växjö 
Nyval av: 
Johan Malmhav, Sunnerbo 
Ellen Flygare, Alvesta 
  
§ 14 Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval 
 
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Omval av Georg Johansson, Växjö och Ingrid Hugosson, Uppvidinge, omval av 
suppleanterna Roger Simlund och Lena Göransson båda Sunnerbo. 
 
§ 16 Val av valberedning 
Börje Svensson, Växjö har ett år till och är sammankallande. 
Karin Sahlström, Alvesta och Mona Brandt, Sunnerbo omvaldes för ett år. 
 
§ 17 Val av ledamot samt personlig suppleant till Smålands Naturs styrelse 
Annchristin Nystöm, Växjö valdes till ordinarie ledamot och Lennart Bruhn, Sunnerbo som 
personlig suppleant. 
 
§ 18 Val av tre ombud till Smålands Naturs årsstämma 6 maj 2007, på Osaby. 
Till ombud valdes: 



Ulla Rundlöf, Linnebygden 
Ellen Flygare, Alvesta och 
Peter Rolfsson, Sunnerbo. 
 
Samt till suppleanter: 
Irene Augustsson, Tingsryd och 
Carin Axelsson, Linnebygden  
 
§ 19 Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Inga ärenden. 
 
§ 20 Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner. 
 
§ 21 Ev. övriga frågor 
Utplåning av fornlämningar på grund av markberedning, har blivit vanlig efter stormen 
Gudruns härjningar, hon har fördärvat en del själv och fått hjälp av skogsägare som vill få det 
lättare att plantera. Man ville att vi skulle agera i frågan, vi har diskuterat naturskyddsvärden 
tidigare, men inte fornlämningar. Frågan väckt av Lennart Bruhn. Vi tar på oss detta eftersom 
vårt län drabbats hårt av stormar. 
 
Nästa stämma kommer att hållas den 19 april 2008. 
Plats kommer att meddelas senare, någonstans i de östra delarna av länet. 
 
 
§ 22 Stämmans avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Susanne Gudmundson                                  Carina Axelsson 
Sekreterare                                                    Ordförande 
 
Justeras 
 
 
 
Lennart Bruhn                                                 Siv Wärnö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


