
Årsmötesprotokoll för Naturskyddsföreningen i Tranås 
den 20 mars 2016 vid Falla Spelt och Bagarbod

§ 1. Märta Svärd öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§ 2. Kallelsen till årsstämman var behörigen utlyst. 
       Programblad utsänt 5 februari
§ 3. Dagordningen godkändes, med tillägg av § 21 övriga frågor 
§ 4. Till mötesordförande för stämman valdes Kew Nordqvist
§ 5. Styrelsen hade valt Märta Svärd till sekreterare för stämman
§ 6. Till att jämte stämmans ordförande justera protokollet, valdes Göran Swanström 
        och Suzanne Schöblom

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Märta Svärd och godkändes
§ 8. Revisorernas berättelse lästes upp av Tomas Wallertz 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 2016 fastställdes enligt programbladet. Tillkommande 
        aktiviteter under året kommer att meddelas via mail till medlemmarna. 
        Kemikaliekurs planeras till hösten, samt aktiviteter för nyanlända.

§ 12.  Valberedningen presenterade förslag till antalet styrelseledamöter till 10 + 1.  
        Mandatperioder:  fyra ledamöter är kvar ytterligare ett år: Anders Stenqvist, 
        Anneli Gustafsson, Troels Hoffmann och Staffan Grönthe. Fem ska väljas på två 
        år, samt två väljas på ett år.
        Se bilaga: Valberedningens förslag 

§ 13. Märta Svärd omvaldes till ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen, 
        samt firmatecknare för 1 år
§ 14. Till övriga styrelseledamöter valdes: Bo Håkansson omval 2 år, firmatecknare,
         Annica Nordqvist omval 2 år, Torsten Svärd omval 2 år, Ingegerd Sundberg
         omval 2 år, Sven-Olof Wahlström omval 2 år   
§ 15. Genom fyllnadsval valdes Simon Söderstedt till sekreterare för 1 år

§ 16. Till revisorer valdes Tomas Wallertz och Anders Ohlsson på 1 år, 
         till revisorssuppleanter valdes Jonas Lägerud och Elisabeth Linderfalk på 1 år
§ 17.  Till valberedning utsågs Kew Nordqvist och Kjell-Åke Trygg

§ 18. Ärenden som styrelsen förelagt stämman: 



a) Till ombud på Länsförbundets årsstämma i Nässjö 23 april där kretsen har 5 
platser valdes Märta Svärd, Torsten Svärd, Annica Nordqvist, Anders 
Stenqvist, Ingegerd Sundberg (anm förhinder 21/3), samt Anneli Gustafsson till
ersättare. 

b) Till ombud till Riksstämman i Norrköping den 17-19 juni valdes Mäta Svärd, 
Torsten Svärd, Görans Swanström och Troels Hoffmann, en av dagarna. 
Kretsen har endast en ombudsplats, men kan få representera kretsar i länet som
inte utser egna ombud.

§ 19.  Kretsen har lämnat in fyra motioner till Riksstämman i Norrköping. Se bilagor.

§ 20.  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman

Punkter utöver stämmans förhandlingar:
§ 21. Övriga frågor: 

Kjell-Åke Trygg tog upp frågan om risker för miljöpåverkan av den planerade 
Götalands/höghastighetsbanan, samt behov av skydd för sjön Sommen. Önskar att 
styrelsen och föreningen engagerar sig i frågan, vilket bifölls. Tas upp på 
styrelsemöte att arbeta med under året.

Agne Johansson och Marianne Åstrand från Torpön, tog upp frågan om ”Flygets E4” 
som passerar orörda känsliga miljöer över sjön Sommen med omnejd. Det är 450 
passagerarplan per dygn, vilket motsvarar koldioxidutsläpp från 30.000 bilar. De 
önskar att föreningen trycker på för en förändring. Föreslogs av stämman att i 
samarbete med förslagsställarna, skicka en motion inför naturskyddsföreningens 
Riksstämma år 2017.

Efter förhandlingarna föreläste Göran Liljenström, kemist från Nässjökretsen, om 
kemikalier. Han informerade även om förslag till upplägg av en studiecirkel i Tranås 
om ämnet till hösten 2016.

Datum…………………………………..

……………………………… ……………………………..
Kew Nordqvist, ordförande Märta Svärd, sekreterare

……………………………… ……………………………..
Göran Swanström, justerare Suzanne Schöblom, justerare


