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Protokoll länsstämma 9 april 2017  

 

Närvarande: Enligt deltagarlista, 27 st   Plats: Stiftsgården, Rättvik 

 

1. Stämman öppnades med välkomstord av kretsens ordförande Margareta Wikström samt 
länsförbundets ordförande Mattias Ahlstedt. 

2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes med ändringen att budgeten ej fastställs utan endast visas för 

kännedom. 

3. Upprop och fastställande av röstlängd. En presentationsrunda hölls. Beslut att fastställa 
röstlängden vid behov. Bilaga 2. 

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

postutskick till kretsstyrelserna, hemsidan och Facebook. 

5. Till ordförande för stämman valdes Bertil Bellander. 

6. Till sekreterare för stämman hade styrelsen valt Lillian Lundin Stöt. 

7. Till justerare valdes Ulf Jernberg och Pia Modin.  

8. Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna, bilaga 3. 

9. Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna, bilaga 4.  

10. Resultat- och balansräkningen för 2016 fastställdes och lades till handlingarna, bilaga 5.  

11. Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning. 

12. Verksamhetsplanen för 2017 fastställdes. Påpekades att den är mycket omfattande. Styrelsen får i 

uppdrag att till nästa år utvärdera verksamhetsplanen och prioritera hårdare. Vad är viktigast? Prio 1 

är att stötta kretsar som har det jobbigt. Ev dela upp i långsiktiga mål och vad göra nu.  
Budgeten presenterades för kännedom. Projektet Skogen som klassrum tillkommer. Bilaga 6. 

13. Stämman beslutade om antalet ledamöter i styrelsen 16 st. 

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: 
      Falun   Gunilla Roos 

Mora  Ulf Jernberg 

Rättvik  Margareta Wikström 
Avesta  Kristina Hallin 

Vansbro Thord Lindkvist 

Borlänge  Linnea Hedman (nyval) 
Malung-Sälen vakant 

Älvdalen  vakant 

 

För kännedom, dessa ledamöter kvarstår ett år: 
Hedemora Johan Hallberg  

Säter  Karin Stigsdotter  

Gagnef  Pelle Florell   
Rättvik  Gun Kallur (kassör)  

Leksand Annika Varghans  

Västerbergslagen Monika Utter  
 

Fältbiologerna har rätt att utse en egen representant.  
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16. Fyllnadsval  
       Orsa   Birgitta Blomberg Quintino  valdes på 1 år (fyllnadsval) 

 

17. Till revisorer valdes Kåre Olsson, Skattungbyn (sammankallande) och Ann-Marie Franklin, Säter. 
Till revisorsuppleanter valdes Kristina Harsbo och Viola Lundbäck, båda Falun. 

18. Till valberedning valdes Bertil Helmersson, Malung-Sälen (sammankallande) och Marie Nordh 

Hagberg, Borlänge. 

19. Propositioner. Inga propositioner förelåg.  

20. Motioner. Motionen om satsning på skogsinventering (bilaga 7a & 7b) bifölls med acklamation och 

stämman beslutade att bevilja bidrag upp till ett maximalt belopp av 200 000 kr. Eftersträvansvärt 
ska vara att kombinera NFDs pengar med olika andra bidrag, exempelvis LONA-pengar.  

Stämman antog ett uttalande: När den statliga myndigheten Skogsstyrelsen drar ner på sina 

nyckelbiotopsinventeringar, då satsar Naturskyddsföreningen av egna pengar på inventering av 

skyddsvärda skogar.   

21. Övriga ärenden.  

a) Natursnokarna. Dalarnas ”Snoklok” Ewa Bååth Holmqvist berättade entusiastiskt om 

familjeverksamheten Natursnokarna i Falun. Det finns 90 Natursnoksgrupper i landet, men inte 
många i Dalarna. Ewa har haft problem att få kontakt med kretsarna och fick endast fyra svar på 

sitt mail. Pusha för fler grupper i kretsarna. Natursnoksledarkurs i Kumla 6-7 maj. 

b) Tidigare motion (2016) om kontinuitetsskogsbruk. Torbjörn Thalin tycker inte att satsningen har 
varit kraftfull. Styrelsen meddelar att en kurs i hyggesfritt skogsbruk hållits i Stjärnsund och att 

flera kapitel i den nya skogsboken handlar om hyggesfritt, men håller med om att det kunde 

gjorts mer. 

c) Omdragningen av E45 i Orsa är en kretsfråga där de får ta hjälp av länsförbundet om de vill. 

d) Styrelsen ser över behovet av utbildningar i sociala medier, medlemsregistret, webb, aktivitets- 

kalendern m.m. 

e) Nätverken är intressegrupper som är löst sammanhållna och utbyter info med länsförbundet.  
Vi behöver ansvariga för nätverken inom klimat, mat och jordbruk samt rovdjur. 

Medlemsenkäten kan förhoppningsvis ge tillskott. 

f) Önskemål: Länsförbundets möten via Skype.   

g) Solel. Styrelsen får i uppdrag att öka sina placeringar i ETC solspar.  

h) Plastkampanj, haka på riks v. 20-21.  

22. Stämman avslutades. Mötesordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad. 

 

  

Lillian Lundin Stöt, sekreterare  Bertil Bellander, mötesordförande 

 

 

Ulf Jernberg, justerare  Pia Modin, justerare 

___________________________________________________________________________ 

Efter stämman delades Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser ut. De positiva miljöpriserna 
Lyckosparkarna gick i år till Bengt Oldhammer och Leif Öster som höll ett anförande.  

Miljösvikarpriset Kängan gick till Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.  

Efter lunchen tog vi en promenad längs Siljans strand till Naturmuséet i Rättvik. 


