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Protokoll länsstämma 25 april 2015  

 

Närvarande: Enligt deltagarlista.   Plats: DHR:s lokal i Säter 

 

1. Stämman öppnades med välkomstord av länsförbundets ordförande Ulla Magnusson och 

en hälsning från riksstyrelsens representant Carolina Klüft. 

2. Dagordningen godkändes.  

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

fastställa röstlängden vid behov. 

4. Beslut att stämman blivit behörigen utlyst genom kallelse i Gävle-Dala Natur, via e-post 

och hemsidan. 

5. Till ordförande för stämman valdes Bill Brännström. 

6. Till sekreterare för stämman valdes Lillian Lundin Stöt. 

7. Till justerare valdes Pelle Florell och Ulf Jernberg. 

8. Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Beslut 

att ta upp verksamhetsberättelsen på de årliga kretsträffarna i början av året. Diskutera hur 

det gått under föregående år för att använda till utarbetandet av verksamhetsplan nästa år.  

9. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.  

10. Resultat- och balansräkningen för 2014 fastställdes och lades till handlingarna. Det finns 

mycket pengar samlade. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att se till att pengarna 

används till verksamhet. 

11. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2014 års förvaltning. 

12. Verksamhetsplan och budget för 2015 fastställdes med tilläggen att länsförbundet ska 

stötta barn- och familjeverksamhet (Natursnokarna) samt att vägkanter under övrigt ersätts 

med verka för biologisk mångfald och mot invasiva arter (t ex lupiner, jättebalsamin och 

jätteloka). 

13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen utgick.   

14. Stämman beslutade att välja Mattias Ahlstedt till ordförande i länsförbundet för ett år. 

15. Stämman beslutade att välja följande ledamöter till länsförbundsstyrelsen för 2 år: 

Gunilla Roos, Falun, Ulf Jernberg, Mora, Ingela Källén, Malung-Sälen, Margareta 

Wikström, Rättvik och Kristina Hallin, Avesta. 

 

Övriga ledamöter kvarstår 1 år:  

Johan Hallberg, Hedemora, Pelle Florell, Gagnef, Karin Stigsdotter, Säter, Annika 

Varghans, Leksand, Jimmy Skord, Älvdalen, och Maria Danielsson, Västerbergslagen, Gun 

Kallur, Rättvik. 

Vakanta platser finns för kretsarna i Orsa, Borlänge och Vansbro samt Fältbiologerna.

16. Fyllnadsval var ej aktuellt. 



  

 

 2 

17. 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. 

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

Sälen och Patric Engfeldt, Falun till valberedning.  

19. Propositioner. Styrelsen hade ett förslag om att införa en avgift för kretsar som vill ha 

aktiviteter med i Gävle-Dala Natur, men förslaget drogs tillbaka. 

20. Inga motioner hade inkommit. 

21. Övriga ärenden. Kristina Hallin vill att det ska bli tydligare att Naturskyddsföreningen är 

för rovdjur och vill att rovdjursnätverket ska bli mer aktivt. Margareta Wikström: gör en 

efterlysning i Gävle-Dala Natur. Mattias Ahlstedt: en ny rovdjurspolicy ska utarbetas, det 

kan ju vara en bra uppgift för denna nya grupp att ta tag i. Styrelsen arbetar vidare med 

frågan. 

22. Stämman avslutades.  

Efter stämman delades Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser ut. De positiva 

miljöpriserna Lyckosparkarna gick i år till Skattungekursen och Permakultur Stjärnsund. 

Miljösvikarpriset Kängan gick till Region Dalarna/Dalatrafik AB.  

Efter den goda vegetariska lunchen hölls en utflykt i Säterdalen. 

 

 

   

___________________________ __________________________ 

Lillian Lundin Stöt, sekreterare  Bill Brännström, ordförande 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Pelle Florell, justerare  Ulf Jernberg, justerare 


