
 

 

Årsmötesprotokoll 2013 Naturskyddsföreningen i Haninge 
 

Datum: 130307 

 

Plats: Tingshuset, Västerhaninge 

 

Antal deltagare: 28 stycken 

 

§ 1 Styrelseordförande, Ulf Zetterstedt, önskade alla välkomna och förklarade årsmötet öpp-

nat. 

 

§ 2 Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna. 

 

§ 3 Ulf Zetterstedt valdes till ordförande för årsmötet. 

 

§ 4 Jenny Olsson valdes som sekreterare för årsmötet av styrelsen. 

 

§ 5 Eleonor Zetterstedt och Irene Westberg valdes att tillsammans med ordföranden, Ulf Zet-

terstedt, justera protokollet. 

 

§ 6 Årets verksamhetsberättelse framlades. Inget direkt förtydligande behövdes. En fråga om 

vem som beviljar projektbidrag inom Naturskyddsföreningen framkom och besvarades. Ytter-

ligare en fråga framkom gällande eventuell förändring i antal kretsmedlemmar. Antalet krets-

medlemmar har ökat enligt uppgift från Naturskyddsföreningens Rikskansli, hur mycket är 

dock osäkert.  

 

§ 7 Mats Tapper läste upp revisorernas berättelse. 

 

§ 8 Mötesdeltagarna fastställde därefter balans- och resultaträkningen. 

 

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2012. 

 

§ 10 Årsmötesdeltagarna beslöt att styrelsen oförändrat ska bestå av ordförande och 6 ordina-

rie ledamöter. Antalet gör att det inte behövs suppleanter. 

 

§ 11 Ulf Zetterstedt omvaldes till ordförande i kretsen på ett år. 

 

§ 12 Följande styrelseledamöter valdes om på två år: Susanne Agartz, Christina Hansson och 

Ingeborg May. Övriga styrelseledamöter valdes på två år föregående år: Åsa Almberg, Thor-

björn Schwebs och Jenny Olsson. 

 

§ 13 Mats Tapper och Sivert Carlson valdes om till revisorer på ett år. Charlotta Falge omval-

des till revisorsuppleant på ett år. 

 

§ 14 Till valberedning inför nästa år utsågs: Mats Tapper (sammankallande), Lilian Lundin 

och Ulf Djupedal. 

 

§ 15 Inga ärenden från styrelsen förelåg. Inte heller fanns det några övriga frågor från årsmö-

tet. 



 

 

 

§ 16 Inga nya motioner till årsmötet förelåg. 

 

§ 17 Inga övriga frågor  

 

§ 18 Ordförande Ulf Zetterstedt tackade för det fortsatta förtroendet och avslutade årsmötet. 

 

Sekreterare:  

Jenny Olsson 

 

 

Protokolljusterare: 

Eleonor Zetterstedt,  Irene Westberg  och  Ulf Zetterstedt  

 


