
 
 

Protokoll länsstämma 

31 maj 2021 kl. 19.30 – Digitalt via meet.google.com 

 
Närvarande: Kaj Johansson, Björn Martinsson, Ann Elofsson, Christopher 
Johansson, Johanna Mysjö, Peter Rolfson, Henrik von Zweigbergk, Gunilla 
Stråth-Karlsson, Sven Karlsson, Karin Sahlström, Johan Marand, Marie 
Nordmark, Elin Persson, Eva Malmberg, Yvonne Teleberg, Lars-Olof Carlsson, 
Per Darell. 

 
1. Stämmans öppnande.  

Stämman öppnades av Peter Rolfson. 
 

2. Val av ordförande för stämman 
Henrik von Zweigbergk valdes till ordförande för stämman. 
 

3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman. 
Peter Rolfson meddelade styrelsens val av Johanna Mysjö som sekreterare. 
 

4. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes med några kommentarer, främst kring §19-21. 
 

5. Val av två justerare och rösträknare. 
Lars-Olof Carlsson och Marie Nordmark valdes. 
 

6. Upprop och fastställande av röstlängd. 
Upprop genomfördes. Stämman valde att fastställa röstlängd vid eventuell 
votering. 
 

7. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 
De närvarande ansåg stämman behörigen utlyst men hade önskemål om att 
förtroendevalda får kallelse via sin privata e-post utan att höra av sig särskilt. 
Nu gick kallelse, liksom all övrig information från länsförbundet, till 
överenskomna naturskyddsföreningsadresser, med uppmaning att sprida 
vidare till andra som kan ha intresse. Dessutom gick kallelse via Facebook 
och webbplatsen. 
 



 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes efter tillägg och ändring av Per 
Darell och Johan Marand gällande Skogsgruppens arbete. Önskemål om att 
den skickas ut när den är färdig. 
 

9. Revisorernas berättelse. 
Karin Sahlstrand redogjorde för revisorernas berättelse. Revisorerna 
efterfrågade att bokföringsprogram ska användas. På grund av att ideella 
föreningar inte omfattas av bokföringslagen och länsförbundet endast har 
ett fåtal kvittenser har styrelsen godkänt att föra bok i Excel. Johan Marand 
tipsade om bokio.se som är ett gratis bokföringsprogram. Revisorerna 
informerade om att verksamhetsberättelsen saknades och därför inte har 
ingått i revisionen och att de gärna ser att kretsarna får mer aktiv stöttning 
av länsförbundet. En kretsrepresentant berättade att den upplevt viss brist på 
återkoppling när man kontaktat länsförbundet via den generella e-
postadressen. 
 

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar. 
Resultat- och balansräkningar fastställdes. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 
 

12. Verksamhetsplan och budget. 
Styrelsen frågade efter medskick till den kommande styrelsen, som ska 
utforma verksamhetsplanen. Önskemål framfördes om att göra det som 
revisorerna efterfrågar i sin berättelse. Också att ha en ambition att skaffa 
fler ledamöter som är intresserade av att sprida information (it-
kommunikation). En uppmaning att utgå från stadgarna §4 och medskick att 
om det kommer extra pengar till länsförbundet från riks att de kommer 
kretsarna till del. 
 
När förslaget är klart skickas det ut till kretsarna. 
 
Verksamhetsplanen i sin ofärdiga form, liksom budget godkändes. 
 



 
 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa. 
Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av åtta ordinarie 
ledamöter som väljs på två år, där hälften väljs ett år och hälften under det 
följande året för att få en överlappning, samt en ordförande som väljs på ett 
år. 
 

14. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen. 
Stämman beslutade att inte utse någon ordförande. Om förslag dyker upp 
kan styrelsen kalla till extrastämma. 
 

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
Ann Elofsson, Kaj Johansson och Björn Martinsson valdes till ledamöter. 
Peter Rolfson, Johanna Mysjö, Christopher Johansson och Sven Nilsson har 
ett år kvar på sina mandat. Därmed finns två vakanta poster i styrelsen. 
Kandidater kan adjungeras av styrelsen eller tillsättas vid en extrastämma. 
 

16. Eventuella fyllnadsval 
Inga fyllnadsval. 
 

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Mats Runesson och Karin Sahlström valdes till revisorer. 
Marie Nordmark och Lars-Olof Carlsson valdes till revisorssuppleanter. 
 

18. Val av valberedning 
Lars-Olof Carlsson valdes till valberedningen, inga andra förslag. Två platser 
är därmed vakanta. Styrelsen och kretsarna stöttar i arbetet att hitta fler 
valberedare. 
 

19. Val av ledamot samt personlig suppleant till Smålands Naturs styrelse. 
Punkten utgår, på grund av att Smålands Natur har upphört som förening. 
 

20. Val av ombud till Smålands Naturs årsstämma. 
Punkten utgår, på grund av att Smålands Natur har upphört som förening. 
 

21. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning att rapportera 
till riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår. 
Stämman föreslog Christopher Johansson som kandidat till riksföreningens 



 
 

valberedning. 
 

22. Ärenden som styrelsen förelägger stämman (propositioner). 
Inga propositioner förelades. 
 

23. Ärenden som väckts genom motion. 
Inga motioner har inkommit. 
 

24. Övriga frågor. 
Johan Marand föreslår att han och Per Darell som är aktiva i Skogsgruppen, 
får mandat att driva ärenden rättsligt i Naturskyddsföreningen i Kronobergs 
läns namn. Inga synpunkter från stämman. Frågan hanteras av 
länsförbundets styrelse på kommande möte. 
 

25. Stämmans avslutande. 
Henrik von Zweigbergk avslutade stämman. 

 
 
 

 
Henrik von Zweigbergk, ordförande 
 
 

 
Johanna Mysjö, sekreterare 
 
 

 
Lars-Olof Carlsson, justerare 
 
 

 
Marie Nordmark, justerare 
 


