
Årsmötesprotokoll, Naturskyddsföreningen i Tranås
den 19 mars 2017 vid Falla Spelt & Bagarbod

 

§ 1.   Märta Svärd öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2.   Kallelsen till årsstämman var behörigen utlyst. Programblad utsänt 15 februari.
§ 3.   Dagordningen godkändes.
§ 4.   Till mötesordförande för stämman valdes Ann-Britt Trygg.
§ 5.   Styrelsen hade valt Simon Söderstedt till sekreterare för stämman.
§ 6.   Till att jämte stämmans ordförande justera protokollet, valdes Ingegerd Sundberg och Göran 

Swanström.

§ 7.   Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Märta Svärd och godkändes.
§ 8.   Revisorernas berättelse lästes upp av Ann-Britt Trygg, då ingen revisor kunde närvara, och 

lades till handlingarna.
§ 9.   Stämman fastställde resultat- och balansräkning efter kassör Bo Håkanssons redovisning.
§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§ 11. Verksamhetsplanen för 2017 fastställdes enligt programbladet. Tillkommande aktiviteter under
året kommer att meddelas via mail till medlemmarna.
◦ Märta Svärd påminde om en korrigering av aktiviteten om hyggesfritt skogsbruk. Den 

kommer att hållas vid Fällan Hallingstorp, 8 maj, med samling vid Säby Kyrka kl 18:00.
◦ Märta Svärd meddelade att Värna Sommens föreläsningar i höst ändrats till 18/10 för 

Mjölby-Boxholm och 24/10 för Kinda-Ydre, då föreläsaren Stellan Hamrin fått 
förhinder. Datumet i Tranås är dock oförändrat.

◦ Kjell-Åke Trygg berättade att en markägare utanför Boxholm erbjudit sig att visa oss 
runt i ett Natura 2000-område som finns på hans marker, med ca 150 arter per 
kvadratmeter. Kjell-Åke fick i uppgift att ta kontakt och bestämma lämpligt datum.

§ 12. Valberedningen presenterade förslag för antalet styrelseledamöter till 10 + 1. Tre ledamöter är 
kvar ytterligare ett år: Bo Håkansson, Ingegerd Sundberg och Sven-Olof Wahlström. Fem ska 
väljas på två år, samt två väljas på ett år. Se bilaga: Valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog att föreningen i fortsättningen har öppna möten för att slippa utse 
suppleanter. Stämman biföll.

§ 13. Märta Svärd omvaldes till ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen, samt 
firmatecknare för 1 år.

§ 14. Till övriga styrelseledamöter valdes: Anders Stenqvist omval 2 år, Anneli Gustafsson omval 2 
år, Troels Hoffmann omval 2 år, Simon Söderstedt omval 2 år, Carl Hermelin nyval 2 år, 
Tomas Fasth nyval 1 år och Suzanne Schöblom nyval 1 år. 

§ 15. Inga förslag på fyllnadsval fördes fram.

§ 16. Till revisorer valdes Tomas Wallertz och Anders Ohlsson på 1 år, som ensam 
revisorssuppleant valdes Jonas Lägerud på 1 år. 
Stämman biföll förslag om att hädanefter endast utse en revisorsuppleant, istället för att ha en 



målsättning om två.
§ 17. Till valberedning utsågs Kjell-Åke Trygg och Göran Swanström.

§ 18. Ärenden som styrelsen förelagt stämman: 
a) Till ombud på Länsförbundets årsstämma vid Stora Segerstad naturbrukscentrum, Gislaved 
    den 8 april där kretsen har 5 platser valdes Torsten Svärd, Simon Söderstedt, Troels  
    Hoffmann, Ann-Britt Trygg och Kjell-Åke Trygg.
b) Till ombud vid Rikskonferensen i Skövde den 12-14 maj valdes Märta Svärd, Troels 
    Hoffmann, Göran Swanström (eventuellt) och Torsten Svärd. Märta Svärd föreslog att 
    kompletterande val av ombud flyttas till nästa styrelsemöte. Stämman biföll.

§ 19. Inga motioner hade i år lämnats in.

§ 20. Det beslutades att uttalandet som tidigare skrivits om att bevara och utveckla Ekmarkspark 
användes som uttalande från stämman.

§ 21. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Punkter utöver stämmans förhandlingar:
Övriga frågor:

Märta Svärd berättar att hon inte tänker fullfölja sin roll som vice ordförande i länsförbundet. Därav
har hon även avsagt sig sin suppleantplats i styrelsen rörande Osaby.

Lennart Spång tar upp frågan om vindkraftsetableringen i Aneby kommun och vill tacka för 
styrelsens arbete i frågan. Om etableringen klubbas igenom kommer Aneby bli Sveriges mest 
vindkraftstäta kommun. Det finns många arter och naturvärden i området och det påpekas att NF 
Tranås har möjlighet att överklaga när besluten väl tagits.

Datum…………………………………..

………………………………       ……………………………..
Ann-Britt Trygg, ordförande         Simon Söderstedt, sekreterare

………………………………       ……………………………..
Ingegerd Sundberg, justerare       Göran Swanström, justerare 


