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Protokoll länsstämma 
24 april 2022 klockan 13.30-15.15 – Möckelsnäs herrgård 

 
Närvarande: Lars-Bertil Nilsson, riksstyrelsen, Björn Martinsson, Johanna Mysjö, Peter 
Rolfson, Kaj Johansson, Ann Elofsson, Christopher Johansson, Sven Nilsson, 
länsförbundet, Bertil Andersson och Sven Karlsson, Lessebokretsen, Lena Göransson, 
Karl-Johan Jansson, Marie Nordmark och Mattias Nordmark Sunnerbokretsen, Yvonne 
Teleberg, Lena Lorén, Uno Pettersson, Kerstin Allvin, Lars Olof Carlsson och Sara 
Holmsten, Växjökretsen, Karin Sahlström, Per Darell, Alvestakretsen, Leif Pettersson, 
Inger Svensson, Anders Borg och Ulla Rundlöf, Linnébygden 
 
1. Stämmans öppnande. 

Ulla Rundlöf öppnade mötet. 
 

2. Val av ordförande. 
Lars-Bertil Nilsson valdes till ordförande för mötet. 
 

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. 
 

5. Val av två justerare och rösträknare. 
Marie Nordmark och Kerstin Allvin valdes till justerare och rösträknare. 
 

6. Upprop och fastställande av röstlängd. 
Punkten tas upp om den blir aktuell. 
 

7. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 
Stämman ansåg att mötet blivit behörigen utlyst. 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Björn Martinsson och resultat- och 
balansräkningen av Lars-Bertil Nilsson. Ett muntligt förtydligande gjordes om att 
det är Osaby-stiftelsen som hyr en lokal på Osaby som länsförbundsstyrelsen har 
tillgång till. Det diskuterades också vad som gick fel kring lodjursföreläsningen 
eftersom informationen inte nådde ut till kretsarna i tid och hur man i framtiden 
bör kommunicera tydligare vem som förväntas göra vad och inom vilken tidsram. 
Efter en fråga klargjordes att ingen i styrelsen har begärt ersättning för resor, även 
om rättigheten finns. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna. 
 

9. Revisorernas berättelse. 
Karin Sahlström läste upp revisionsberättelsen. 
 

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar. 
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En fråga om hur stort eget kapital länsförbundet ska ha ställdes och svaret löd att 
det ska vara så litet som möjligt. 
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 
Beslutades att bevilja föregående års förvaltning ansvarsfrihet. 
 

12. Verksamhetsplan och budget. 
Verksamhetsplan och budget lästes upp. I budgeten finns inte några utgifter 
kopplade till kretsbidrag med, då den siffran är omöjlig att uppskatta. 
 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa. 
Beslutades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Mandatperiod 2 
år för ordinarie ledamöter och 1 år för suppleanter och ordförande. 
 

14. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen. 
Beslutades att inte utse någon ordförande då kandidat saknades. 
 

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
Ann Elofsson, Kaj Johansson och Björn Martinsson har ett år kvar av sina 
mandatperioder. 
Beslutades om omval av Christopher Johansson, Johanna Mysjö, Peter Rolfson och 
Sven Nilsson till ordinarie ledamöter. 
Beslutades att utse Lena Lorén och Sara Holmsten från Växjökretsen till 
suppleanter. 
 

16. Eventuella fyllnadsval. 
Punkten utgår eftersom inga fyllnadsval behövs. 
 

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 
Marie Nordmark, Sunnerbokretsen, valdes till revisor 
Lars Olof Carlsson, Växjökretsen, valdes till revisorssuppleant 
Beslutades att ge Lars Olof Carlsson i uppdrag att anlita ytterligare en revisor, 
externt om det behövs. 
 

18. Val av valberedning. 
Lars Olof Carlsson, Ulla Rundlöf och Mattias Nordmark valdes till valberedning. Lars 
Olof är sammankallande. 
 

19. Val av ledamot samt personlig suppleant till Smålands Naturs styrelse. 
Punkten utgår då Smålands natur har upphört. 
 

20. Val av ombud till Smålands Naturs årsstämma. 
Punkten utgår då Smålands natur har upphört. 
 

21. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning att rapportera till 
riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår. 
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Punkten utgår då ingen riksstämma hålls 2022. 
 

22. Ärenden som styrelsen förelägger stämman (propositioner). 
22.1.  Ändring av Naturskyddsföreningen Kronobergs stadgar 

Beslutades att anta de nya stadgarna. 
 

23. Ärenden som väckts genom motion. 
Inga inkomna motioner att behandla. 
 

24. Övriga frågor. 
Karin Sahlström informerade om att det är planerat en upptaktsträff i Alvesta i 
slutet på augusti inför miljövänliga veckan och att kutym är att länsförbundet 
betalar. Länsförbundet tar med detta i årets budget. 
 

25. Stämmans avslutande. 
Lars-Bertil Nilsson avslutade mötet. 

 
 
 

 
Lars-Bertil Nilsson, ordförande 
 
 

 
Johanna Mysjö, sekreterare 
 
 

 
Marie Nordmark, justerare 
 
 

 
Kerstin Allvin, justerare 
 
 


