
Årsmötesprotokoll, Naturskyddsföreningen i Tranås                               
den 25 mars 2018 vid Falla Spelt & Bagarbod

Vid årsmötet närvarade 21 medlemmar.

§1    Märta Svärd öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2    Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

§3    Dagordningen godkändes.

§4    Till mötesordförande valdes Ann-Britt Trygg.

§5    Till sekreterare valdes Suzanne Schöblom.

§6    Till  justerare valdes Birgitta Damne och Carl Hermelin

§7    Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Ann-Britt Trygg och godkändes.

§8    Revisorernas berättelse lästes av Ann-Britt Trygg, godkändes 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 2018 fastställdes enligt upptryckt och utskickat programblad. 
Tillkommande aktiviteter, kompletterande information och ändringar meddelas via mail.

§12   Bifall till valberedningens förslag att styrelsen även 2018 skall bestå av 11 ledamöter, 
samt att föreningens möten skall vara öppna och att inga suppleanter utses.

§13   Till ordförande på 1 år, omvaldes Märta Svärd

§14   Till styrelseledamöter valdes: Bo Håkansson omval 2 år, Ingegerd Sundberg omval 2 år, 
Sven-Olof Wahlström omval 2 år, Suzanne Schöblom omval 2 år, Tomas Fasth omval 2 år.

§15   Fyllnadsval: Carl Hermelin nyval på 1 år.

§16   Till revisorer valdes: Thomas Wallertz omval 1 år och Anders Olsson omval 1 år. Vidare 
omvaldes Jonas Lägerud som ensam revisorssuppleant på 1 år.

§17   Till valberedning utsågs Kjell-Åke Trygg och Göran Swanström, båda omval.

§18   Ärenden som styrelsen förlagt årsmötet för beslut:  a/ till ombud vid Länsförbundets 
50-årsstämma i Mullsjö 7 april, valdes: Ann-Britt Trygg, Märta Svärd, Torsten Svärd. 
Ytterligare  3 ombud har möjlighet att delta.  b/   till ombud till Rikskonferensen i Uppsala den



15-17 juni valdes Märta Svärd. Vidare beslutades: att till Märta delegera att ta beslut om 
ytterligare eventuella ombud.

§19   Motioner har utarbetats av föreningen, och dessa  är godkända och inskickade. Se bil.

§20   Ett uttalande lästes upp och antogs av årsmötet: ”Tranås behöver ett Naturvårdsråd”.

§21   Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Programpunkter utöver årsmötesförhandlingarna:  Övriga frågor. Se separat protokoll.

Efter förhandlingarna bjöd föreningen alla på mycket god förtäring, tillagad av Falla Spelt & 
Bagarbod.

Datum…………………………………………..

……………………………………………………...                          ………………………………………………………….      
Ann-Britt Trygg, ordf.                                                       Suzanne Schöblom, sekr.                  

………………………………………………………                          ……………………………………………………………      
Birgitta Damne, justerare                                              Carl Hermelin, justerare                    



                                                                                                                                                            

Protokoll från programpunkt utöver årsmötesförhandlingarna  2018-03-25

Övriga frågor

Klädbytardagen 14 april kl.10-14.  Ingegerd Sundberg informerade. Ann-Britt, Elsie-Gun, och 
Ingegerd är ansvariga, men vill gärna ha fler som sluter upp och hjälper till. Anmälan till 
Ingegerd. Beslutades att köpa in kaffe, té och kakor och bjuda på. Broschyrer och affischer 
delades ut, som ska spridas och sättas upp.

Resan till Hornborgarsjön 7 april. Bo Håkansson informerade om att avresan sker från 
Parkhallen kl. 6.45. Sista anmälningsdag 29 mars. I övrigt, se info i vårt programblad.

”Skrytartikeln” om vår NF-förening. Märta redogjorde för innehållet i artikeln hon skrivit. 
Den handlar om ”Segrar, delsegrar och framgångar i Tranås-Aneby under gångna året”. Vi 
tyckte alla att den var mycket bra skriven och beslutade att den ska skickas till Tranås Tidning,
Tranås Posten och Natursidan.

Torsten, som sitter i valberedningen i Länsförbundet av Naturskyddsföreningen, gav en kort 
information. Jan Andersson från Visingsö, är föreslagen till att väljas in i Länsförbundets 
styrelse. Han är mycket aktiv och drivande när det gäller Vätternfrågan, Försvarets skjut-
ningar och planerade gruvan i Norra Kärr.

Naturum Tåkern. Bo Håkansson informerade om att där är öppet fr.o.m. påsk.

Information och diskussion om Norra Kärr. Märta informerade om nuläget.

Diskussion kring den planerade Wakeboard-banan på Svartån, nära Stadshuset. Många 
medlemmar var ur miljösynpunkt mycket kritiska, och vi skall undersöka möjligheten att 
överklaga ärendet.

Vid protokollet

………………………………………………………………………

Suzanne Schöblom, sekreterare


