
Protokoll hållet vid Håbo Naturskyddsförenings årsstämma 2014 
Tid: 2014-03-13  Plats: Föreningarnas Hus (sal: Rotundan), Bålsta 
 
Närvarande: Håkan Nihlman, Peter Bergström, Anett Wass, Lars Aspsäter, Marina 
Gummesson och Ragnhild Karlsson 
 

1. Stämman öppnades 
2. Till mötesordförande valdes Håkan Nihlman 
3. Till mötessekreterare valdes Ragnhild Karlsson 
4. Till justerare av protokollet (jämte ordföranden) valdes Anett Wass och Marina 

Gummesson. 
5. Frågan om kallelse behörigen skett. Kallelse till årsstämman till medlemmarnas 

skedde genom utdelning av Håbo Naturskyddsförenings program för 2014 under 
under februari 2014. Stämman beslöt att kallelsen hade behörigen skett. 

6. Verksamhetsberättelse 2013. Ordförande redovisade den verksamhet som 
utfördes under 2013. Programverksamhet, praktiskt naturvårdsarbete, 
planremisser, remisser till Riksförbundet, florainventering, enkät till 
kandidaterna i kyrkovalet.  

7. Den ekonomiska rapporten föredrogs. Tillgångarna vid årsskiftet 2013/2014 
uppgick till 13970 kronor.  

8. Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorn (Carin Brydling) rekommenderade 
årsstämman att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2013. 

9. Stämman beslöt att ge ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för 
verksamhetsåret 2013.  

10. Val av styrelse för verksamhetsåret 2014. Till styrelse valdes Håkan Nihlman, 
Ragnhild Karlsson, Peter Bergström, Thommy Åkerberg, Lars Aspsäter, Ingrid 
Ljungkvist och Kim Hultén. 

11. Val av suppleanter för 2014. Inga namn föreslogs 
12. Val av revisorer och revisorssuppleant. Carin Brydling valdes till ordinarie 

revisor. Då inga förslag andrerevisor och revisorsuppleanter (2 st.) gått att 
uppbåda så förblir dessa tjänster vakanta för verksamhetsåret 2014. 

13. Val av valberedare. Anett Wass och Volker Petersen valdes till valberedare. 
14. Stadgarna som antogs av riks 2012 antogs. Stämman ifrågasätter att det skall 

behövas två revisorer och två revisorssuppleanter i en så liten krets (ca. 350 
medlemmar) att det knappt går att få ihop en styrelse. 

15. Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit. 
16. Förslag till verksamhetsplan för 2014. Stämman antog föreslag det förslag till 

verksamhetsplan för 2014 som styrelsen tagit fram. Då SPF valt att inte delta som 
medarrangör i paneldebatten inför 2014 års val till kommunfullmäktige så styrks 
denna punkt från verksamhetsplanen. 

17. Förslag till budget för 2014. Stämman antog styrelsens förslag till budget med 
strykning av kostnader för paneldebatten (se punkt 16). 

18. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
19. Stämman avslutades 

 
 
Ragnhild Karlsson       Håkan Nihlman        Marina Gummesson             Anett Wass 
sekreterare                   ordförande                justerare                                  justerare 


