
Protokoll fört vid länsstämma för Naturskyddsföreningen i Kronobergs län 2008-04-19 
på Tagels gård, Moheda. 
 
Närvarande ombud: Per Darell, Alvestakretsen. Lena Göransson, Martina Ericsson och 
Michael Jonasson, Sunnerbo. Sven Nilsson, Linnébygden.  
Övriga Närvarande: Susanne Gudmundsson,  Peter Rolfson, Tommy Göransson, Mona Brandt 
och Lennart Bruhn, Sunnerbo, Ulla Rundlöf, Linne,  Ann-Christin Nyström och Kaj 
Johansson, Alvesta.  
 
 
§ 1 Öppnande 
Länsavdelningens ordförande Ulla Rundlöf hälsade välkommen och öppnande stämman. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Per  valdes till ordförande och Kaj  till sekreterare. 
 
§ 3 Dagordning 
Förslaget till dagordning godkändes. 
 
§ 4 Justerare och rösträknare 
Till att justera protokollet, utöver ordföranden, och att vara rösträknare utsågs Tommy och 
Sven. 
 
§ 5 Upprop och röstlängd 
De närvarande antecknade sig på deltagarlista. 
 
§ 6 Stämman behörigen utlyst? 
Ulla redogjorde för hur stämmodagen offentliggjorts och stämman ansåg den behörigen 
utlyst. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse 
Ulla redovisade och läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
Per läste upp revisorernas berättelse som godkändes. 
 
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Kaj redogjorde för resultat- och balansräkning. Resultatet för 2007 visar ett plus på 3 000 kr. 
Redovisningen godkändes.  
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet 
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 
 
§ 11 Verksamhetsplan 
Ulla redogjorde för styrelsens utkast till verksamhetsplan för åren 2008 – 2010. Det skulle 
tilläggas ett krav på att miljömålen uppfylls och att målen läggs i en prioriterad ordning samt 
att planen läggs ut på hemsidan. Planen skall vara ett levande dokument. 
 
§ 12 Antal styrelseledamöter 
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst 7 ledamöter och 4 suppleanter. 
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§ 13 Val av ordförande 
Förslag på ordförande fanns ej varför posten blir vakant. 
 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
Valda ledamöter för ytterligare 1 år är 
Sven Nilsson, Linne 
Kaj Johansson, Alvesta 
Ulla Rundlöf, Linne valdes för ett år 
För två år valdes 
Peter Rolfson, Sunnerbo, omval 
Glenn Sjöstrand, Växjö, tidigare suppleant 
Karin Lundblad, Växjö, nyval 
 
Som suppleanter omval för 
Irene Augustsson, Tingsryd 
Ellen Flygare, Alvesta under förutsättning att de ej avböjt 
Gunilla Stråth-Karlsson, Lessebo, nyval 
1 vakant 
 
§ 15 Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval. 
 
§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Omval av Georg Johansson, Alvesta och Ingrid Hugosson, Uppvidinge, omval även av 
suppleanterna Lena Göransson och Roger Simlund båda Ljungby. 
 
§ 17 Val av valberedning 
Det fanns inga förslag för valberedning. Styrelsen får i uppdrag att gå via kretsarna som skall 
föreslå representanter. 
 
§ 18 Val av ledamot samt personlig suppleant till Smålands Naturs styrelse 
Omval av Ann-Christin Nyström respektive Lennart Bruhn. 
 
§ 19 Val av ombud till Smålands Naturs årsstämma 
Vi har möjlighet till 3 ombud till årsstämman den 11 maj 2008 kl 0930 – 1500. 
Michael Jonasson och Martina Ericsson valdes. Styrelsen har möjlighet att utse ytterligare ett 
ombud. 
 
§ 20 Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Inga propositioner finns. 
 
§ 21 Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner inkomna. 
 
§ 22 Övriga frågor 
Ulla erinrade om det viktiga arbete som valberedningen gör och att det finns farhågor för 
demokratin om det inte går att få tag på ledamöter som representerar hela länet. 
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§ 23 Nästa stämma 
Nästa stämma hålls näst sista söndagen i april (19 april) 2009. Styrelsen får i uppdrag att 
ordna plats. 
 
§ 24 Stämmans avslutande 
Ordföranden tackade för intresset, avslutade stämman och inbjöd till lunch och därefter 
möjlighet till guidad visning av Tagels gård. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Kaj Johansson Per Darell 
Stämmans sekreterare Stämmans ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Tommy Göransson Sven Nilsson 
 


	§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

