Protokoll länsstämma 24 april 2016
Närvarande: Enligt deltagarlista, 33 st

Plats: Buskåkers Gästgiveri, Borlänge

1. Stämman öppnades med välkomstord av kretsens ordföranden Kristina Homman och
Marie Hagberg samt länsförbundets ordförande Mattias Ahlstedt.
2. Dagordningen godkändes med ändringen att motionen flyttades upp för att behandlas
innan verksamhetsplanen.
3. Upprop och fastställande av röstlängd. En presentationsrunda hölls. Beslut om att
fastställa röstlängden vid behov.
4. Beslut att stämman blivit behörigt utlyst genom kallelse i Gävle-Dala Natur, e-nyhetsbrev,
via e-postutskick till kretsstyrelserna, hemsidan och Facebook.
5. Till ordförande för stämman valdes Elina Brodén.
6. Till sekreterare för stämman valdes Lillian Lundin Stöt.
7. Till justerare valdes Pelle Florell och Gunilla Roos.
8. Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna med
rättelse av valberedningens sammansättning.
9. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.
10. Resultat- och balansräkningen för 2015 fastställdes och lades till handlingarna. Det finns
mycket pengar samlade. Styrelsen har haft ett AU-möte som beslutade att kretsar får
komma in med ansökningar till projekt/verksamhet.
11. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning.
12. a) Motioner. Motionen om en ökad satsning på kontinuitetsskogsbruk genom t ex
utbildning bifölls.
b) Verksamhetsplanen för 2016 fastställdes med ändringen att lägga till motionärens
skrivning om kontinuitetsskogsbruk under rubriken skog samt att under rubriken rovdjur
ändra skrivningen till försöksvis stödja arbetet för att förebygga jakt- och faunabrott.
Budgeten presenterades.
13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen minst 14.
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:
Hedemora
Säter
Gagnef
Leksand
Västerbergslagen
Orsa

Johan Hallberg
Karin Stigsdotter
Pelle Florell
Gun Kallur (kassör)
Annika Varghans
Monika Utter
Maja-Lisa Ek

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
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För kännedom, dessa ledamöter kvarstår ett år:
Falun
Gunilla Roos
Mora
Ulf Jernberg
Rättvik
Margareta Wikström
Malung-Sälen
Ingela Källén
Avesta
Kristina Hallin
Fältbiologerna utser sin representant. Lovisa Sundström, Falun, vill ingå i styrelsen.

Fyllnadsval Borlänge Pelle Homman
Vansbro och Älvdalens platser är vakanta.

Fyllnadsval 1 år

Revisorer: Stämman beslutade att välja Kåre Olsson och Ann-Marie Svensson till revisorer
med Kåre som sammankallande. Till revisorsuppleanter valdes Kristina Harsbo och Viola
Lundbäck, båda Falun.
Valberedning: Stämman beslutade att välja Bertil Helmersson (sammankallande), MalungSälen och Marie Hagberg, Borlänge, till valberedning.
Propositioner. Styrelsens förslag till rovdjurspolicy antogs med ändringarna:
Rovdjuren har en viktig roll i det ekologiska systemet och ska finnas i livskraftiga populationer
i hela sitt naturliga utbredningsområde. Se bilaga.
NfD ska motverka och ta avstånd från all form av illegal jakt samt uppmana folk att anmäla
brott till Polisen. Stycket efter denna mening stryks.
Övriga ärenden.
Riks valberedning. Styrelsen får föreslå representanter.
Förslag till mottagare av Silverfalken. Bengt Oldhammer och Sebastian Kirppu.
Uppmaning från Studiefrämjandet att skicka in kretsprogrammen till dem.
Uttalande mot björnjakt i iden i Idre Sameby. Styrelsen får formulera uttalandet.
Stämman avslutades.
Efter stämman delades Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser ut. De positiva
miljöpriserna Lyckosparkarna gick i år till Rättviks Viltjour och Ängsklockans förskola
Borlänge. Miljösvikarpriset Kängan gick till Malung-Sälens kommun för sitt skogsbruk.
Efter lunchen hölls en utflykt i Frostbrunnsdalen.

___________________________

__________________________

Lillian Lundin Stöt, sekreterare

Elina Brodén, ordförande

___________________________

___________________________

Pelle Florell, justerare

Gunilla Roos, justerare
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