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Protokoll länsstämma 13 april 2014  
 

Närvarande: Enligt deltagarlista.   Plats: Studiefrämjandet, Leksand 
 

Mötet öppnades med välkomstord av länsförbundets ordförande Ulla Magnusson och riksstyrelsens 

representant Christer Borg. 

1. Upprop och fastställande av röstlängd. En presentationsrunda hölls. Beslut om att fastställa   

 röstlängden vid behov. 

2. Beslut att stämman blivit behörigen utlyst. 

3. Till ordförande för stämman valdes Annika Varghans. 

4. Till sekreterare för stämman valdes Lillian Lundin Stöt. 

5. Till justerare valdes Bertil Helmersson och Anders Munters. 

6. Verksamhetsberättelsen för 2013 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.  

Frågor och synpunkter: Malung-Sälen tipsade om att kretsen haft utställningen Dalaskogen till 

minne och att de 17-18 maj 2014 bjuder in till kurs om hyggesfritt skogsbruk, öppet för alla. 

7. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.  

8. Resultat- och balansräkningen för 2013 fastställdes och lades till handlingarna. 

Frågor och synpunkter: Torbjörn: borde inte ha så mycket pengar på plusgirokontot, där det inte är 

någon ränta. Gun: placering är en etisk fråga som måste diskuteras. Beslut att uppdra till styrelsen 

att se över placeringen av länsförbundets pengar. 

9. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 års förvaltning. 

10. Verksamhetsplanen för 2014 fastställdes.  

Frågor och synpunkter: Richard: Väldigt ambitiös verksamhetsplan. Kommer styrelsen att hinna 

med? Ulla: VP är riktningen på verksamheten. Den är flexibel, vi lägger till och drar ifrån. 

Torbjörn: finns någon budget kopplad till VP? Svar: ja, budget i balans för 2014 finns. Helge: 

kretsarna har haft väldigt bra service från kansliet, så kommer det inte att förbli. Fler grejer måste 

läggas ut på kretsarna i och med regionkanslierna. Ulla: vi kommer att få ett regionkansli 

tillsammans med Gävleborg under 2015. Arbetet förbereds under 2014. Kansliet kommer att förbli i 

Mora i början i alla fall. 

11. Stämman beslutade att länsförbundets styrelse ska bestå av 17 ledamöter.  

12. Stämman beslutade att välja Ulla Magnusson till ordförande i länsförbundet på ett år. 

13. Stämman beslutade att välja följande ledamöter till länsförbundsstyrelsen: 

2 år: Johan Hallberg, Hedemora, Pelle Florell, Gagnef, Karin Stigsdotter, Säter, Annika Varghans, 

Leksand, Anders Claesson, Orsa, Jimmy Skord, Älvdalen, och Maria Danielsson, Västerbergslagen, 

Gun Kallur, Rättvik. 

             1 år: Ingela Källén, Malung-Sälen och Jessica Brännkärr, Vansbro. 

Övriga ledamöter kvarstår 1 år:  

Torbjörn Thalin, Borlänge, Gunilla Roos, Falun, Ulf Jernberg, Mora, Margareta Wikström, Rättvik, 

och Bengt Ehnström, Vansbro. 

Platsen för Fältbiologerna är vakant, men kansliet har tagit kontakt med klubben i Skattungbyn. 

14. Fyllnadsval. Folkare/Avesta-kretsens plats är vakant. Kristina Hallin hade ett år kvar. Om kretsen 

hittar någon representant blir det fyllnadsval på ett år. 
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15. Revisorer: Stämman beslutade att välja Kjell Bergkvist, Borlänge och Göran Wilhelmsson till 

ordinarie revisorer med Kjell Bergkvist som sammankallande. Till revisorsuppleanter valdes Claes 

Hellqvist, Stjärnsund och Kristina Harsbo, Falun. 

16. Valberedning: Stämman beslutade att välja Bertil Helmersson (sammankallande), Malung-Sälen 

och Mattias Ahlstedt, Falun till valberedning. Helge Sonntag valdes till resurs i valberedningen.  

17. Styrelsen får i uppdrag att nominera kandidater till riks valberedning innan 17 maj. Bonnie Nilzon 

nämndes som förslag. 

18. Propositioner. Styrelsen hade inget ärende att förelägga stämman. 

19. En motion med två delar hade inkommit: 

 Uttalanden i föreningens namn. Beslut att uppdra till styrelsen att formulera en policy för 

uttalanden.  

 Uttalande från stämman om rovdjur. Efter smärre justeringar antogs följande uttalande:  

Den svenska vargstammen är ett nationellt ansvar. Vissa tycker att det är en pest, andra har en mer 

kärleksfull relation. Men de beslut som riksdagen fattar måste respekteras av alla institutioner och 

enskilda, i hela landet. Det är demokratins kärna. 

 

Den illegala jakten på varg måste stoppas. Länsförbundet begär av jägarorganisationerna att de 

håller rent bland sina medlemmar när det gäller illegal jakt. Vi begär också att organisationernas 

ensidiga och ofta osakliga kampanjer mot vargen ersätts med en vetenskapligt förankrad och 

nyanserad ståndpunkt. Att bojkotta olika fora för samhällets arbete med rovdjursfrågorna är inte 

förenligt med det viltvårdsansvar man tagit på sig. 

 

Länsförbundet begär av ansvariga ministrar att de i sitt arbete aktivt bidrar till att öka acceptansen 

och stödet för en stark och uthållig svensk vargstam. Detta kan bl.a. ske genom att den som trots 

rimliga försiktighetsåtgärder drabbas av skada, inte ska behöva betala ev. skyddsjakt själv, utan att 

staten står för den kostnaden. 

20. Övriga ärenden.  
Richard: Landshövdingen har skickat ut en inbjudan från det s k Skogsriket till 

kommunfullmäktige i Dalarnas kommuner om en exkursion med Stora Enso för att visa på deras 

”hållbara” skogsbruk. Borde vi bjuda in till motsvarande exkursion, med stöd av riks, för att visa 

vår syn? Att kritisera landshövdingens roll kan uppfattas som att vi bara är gnälliga. Skogsnätverket 

får i uppdrag att lämna förslag till styrelsen vad som ska göras.  

Torbjörn: Vill stämman ge ett bidrag till Klimatriksdagen i juni? Frågan har varit uppe på ett 

styrelsemöte och då blev beslutet att inte ge ett bidrag till arrangemanget som sådant, men att kunna 

ge bidrag till enskilda medlemmar från Dalarna som vill delta på Klimatriksdagen.   

21. Stämman avslutades. Efter stämman delades Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser ut. De 

positiva miljöpriserna Lyckosparkarna gick i år till Sollerö skola och Svesol. Miljösvikarpriset 

Kängan gick till Igrene AB.  

Efter lunch från Rältagården hölls en utflykt i Lugnets/Barkdals naturreservat under ledning av 

kommunekolog Åsa Rydell.  

 
   

___________________________  __________________________ 

Lillian Lundin Stöt, sekreterare  Annika Varghans, ordförande 

 

___________________________  ___________________________ 

Bertil Helmersson, justerare  Anders Munters, justerare 


