
Naturskyddsföreningen i Danderyd  

Protokoll fört vid ÅRSMÖTET 2015 på Kevinge 

serviceboende, Edsviksvägen 1A I Danderyd, 

onsdagen den 18 februari 2015 kl. 19.00. 

Närvarande 23 personer enl. närvarolista 

1. Stämman öppnas 

Föreningens ordförande, Eivor Niklasson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. 

 

2. a. Val av ordförande 

Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande, Eivor Niklasson. 

 

b. Anmälan om styrelsens beslut om sekreterare för stämman. 

Anmäldes styrelsens beslut att utse föreningens sekreterare, Anita Enflo, till sekreterare för 

stämman. 

 

3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet. 

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Agneta Zimmerman och Göran Säflund . 

 

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 

Besvarades med ja. 

 

5. Dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt föredragningslistan. Inga övriga frågor hade anmälts. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2013. 

Föreningens ordförande, Eivor Niklasson, sammanfattade styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 

1.) och resultat- och balansräkning (bilaga 2.). 

 

7. Revisorernas berättelse. 

Föreningens revisor, Claes-Åke Julander, läste upp och överlämnade revisionsberättelsen, som 

bifogas protokollet (bilaga 3.). 

 

8. a. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

b. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. 

 

9. Antagande av föreningens nya stadgar. 

Nu gällande stadgar för Naturskyddsföreningen i Danderyd antogs 1999. Sedan riksföreningen 

antagit nya stadgar år 2012 har det varit önskvärt att lokalföreningarnas stadgar harmonierar med 

riksföreningens nya stadgar. Förslaget till nya stadgar har varit anslaget på föreningens hemsida. 

Ordföranden redogjorde för föreslagna ändringar, bl.a. att styrelsemedlem inte samtidigt får vara 

revisor eller valberedning. Tidigare krav på 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter reduceras till 1 

revisor och 1 revisorssuppleant.  Beslöts anta nya stadgar i enlighet med stadgeförslaget. 



10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

Beslöts, på förslag av valberedningen, att styrelsen under det kommande året skall bestå av 6 

ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden, och 5 suppleanter. 

 

11. Val av ordförande för föreningen. 

Till ordförande för föreningen omvaldes, enligt valberedningens förslag, Eivor Niklasson. 

 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Till ordinarie ledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Lena Christofersson, Ann Ingvar, 

Anita Enflo, Sven-Olov Ericson och Sten Hellqvist. Till suppleanter omvaldes Cecilia Lindblad, Ingrid 

Håstad, Kjell Rosén, Maria Edwall och Filip Hedberg. 
 

13. Val av två revisorer och suppleanter. 

Till revisorer omvaldes Sven Hedman. Till revisorssuppleanter omvaldes Birgitta Ahlberg. 
 

14. Val av valberedning och sammankallande i denna. 

Omvaldes Göran Säflund (sammankallande) och Agneta Zimmerman samt nyvaldes Johanna Lundin 

Bhattacharyya. 

 

15. Val av ombud och suppleanter till länsstämma och riksstämma. 

Uppdrogs till styrelsen att utse ombud och suppleanter. 
 

16. Motioner. 

Inga motioner hade anmälts till årsmötet. 
 

17. Övriga ärenden. 

Verksamhetsplanen: Eivor Niklasson gick igenom verksamhetsplanen enligt bilaga 4.  

Avgående revisor: Eivor Niklasson framförde ett tack till avgående revisor, Claes-Åke Julander, 
 

18. Stämmans avslutande. 

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 19.05. 

________________________________________________________________________ 
 

Efter årsmötet bjöd föreningen traditionsenligt på kaffe och prinsesstårta varefter Jan Bergsten, från 

kommunens Tekniska kontor, höll årsmötesföredraget med titeln ”Hur mår våra grönområden?” 

Presentationen följdes av en engagerad diskussion. 

Vid protokollet: 

 

Anita Enflo 

Sekreterare 
 

Justeras: 

 

 

Eivor Niklasson Göran Säflund  Agneta Zimmerman 

Ordförande Av årsmötet utsedda att justera protokollet. 


