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Protokoll länsstämma 18 april 2021 
 

Närvarande: Enligt deltagarlista, 21 st (varav 1 via telefon)   Plats: digitalt via videokonferens 

 

1. Stämman öppnades av ordförande Mattias Ahlstedt.  

2. Upprop och fastställande av röstlängd. Alla deltagare fick presentera sig. Stämman beslutade att 

fastställa röstlängden vid behov. 

3. Beslut att stämman blivit behörigen utlyst genom kallelse i Gävle-Dala Natur, hemsidan och e-

postutskick till kretsstyrelserna. 

4. Till ordförande för stämman valdes Mattias Ahlstedt. 

5. Till sekreterare för stämman anmäldes Lillian Lundin. 

6. Till justerare valdes Gunilla Munters och Ola Prenner.  

7. Dagordningen fastställdes.  

8. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper.  

9. Revisorernas berättelse lästes upp.   

10. Länsförbundets räkenskaper fastställdes.   

11. Ordförandeskapet för stämman togs under denna punkt tillfälligt av Bertil Helmersson. Stämman 
beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för förra årets förvaltning.  

12. Verksamhetsplanen fastställdes.  

13. Presentation av valberedningens förslag och information om valbarhet enligt §7 i stadgarna.  

14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och mandatperiod för dessa. 16 st med en mandatperiod 

på 1 eller 2 år i ett saxande system så att inte alla avgår samtidigt. 

15. Stämman beslutade att välja Mattias Ahlstedt till ordförande i länsförbundet tillika i 

länsförbundsstyrelsen för ett år. 
 

16. Stämman beslutade att välja följande ledamöter till länsförbundsstyrelsen för 2 år: 
 
Avesta                            Hannes Willner                    Omval                                  

Falun                             Gunilla Roos                        Omval            
Mora                              Ulf Jernberg                         Omval            
Rättvik                           Margareta Wikström            Omval            
Vansbro                          Thord Lindkvist                   Omval 
                 
För kännedom, dessa ledamöter kvarstår ett år: 
Säter                               Karin Koppla                        

Hedemora                      Johan Hallberg                                           
Gagnef                            Pelle Florell                                                
Västerbergslagen            Monika Utter                                                                    
Orsa                                Birgitta Blomberg Quintino                         
Kassör                             Gun Kallur      
 
Upplysningsvis noterades att detta innebär att Borlänge, Leksand, Malung-Sälen samt Älvdalen och 

Fältbiologerna saknar representant i styrelsen. Om representanter för dessa utses under 2021 kan 
styrelsen, om den så önskar, besluta att låta dessa delta i styrelsens arbete som adjungerade. 
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17. Fyllnadsval. Inga fyllnadsval var aktuella.  
  
18. Till revisorer valdes Kåre Olsson, Skattungbyn (sammankallande) och Kristina Harsbo, Falun. Till 

revisorssuppleanter valdes Viola Lundbäck och Jimmy Skord, båda Falun. 

19. Till valberedning valdes Pia Modin, Rättvik och Sandra Johansson, Ludvika.  

20. Nominering av kandidater till riks valberedning. Stämman nominerar Sandra Johansson.  

21. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. Styrelsen hade inga ärenden att lägga fram. 

22. Ärenden som väckts genom motion. En motion från Bertil Helmersson om snöskoteråkning 

presenterades. Snöskoteråkning på andra fjäll och terrängkörning diskuterades också. Motionen 
antogs. Stämman antog även ett uttalande: Rädda storslagen fjällmiljö! Stoppa den fria 
snöskoteråkningen i dalafjällen. Tillåt endast åkning på skoterlederna.  

23. Övriga frågor. Bertil Helmersson tog upp hur riksföreningen kommunicerar om strandskydd på 

glesbygden. Vi accepterar inte försvagningar i strandskyddet och uppmanar kretsarna att hålla koll 
på detta. Länsförbundet har nyligen skickat en debattartikel i ämnet. Remissvar på 
strandskyddsutredningen ska vara inne senast 3 maj. Framför gärna era synpunkter till reg. kansliet.  

24. Stämman avslutades.  

 

 

   

______________________________ _____________________________ 

Lillian Lundin Stöt, sekreterare  Mattias Ahlstedt, ordförande 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Gunilla Munters, justerare  Ola Prenner, justerare 

 

 

Under stämman tillkännagavs vilka som fick årets natur- och miljöpriser. Lyckosparkarna: 

REKO-ringar i Dalarna 

Lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. Lokala matproducenter och kunder möts 

utan mellanhänder. Genialiskt enkelt och populärt. Nu hoppas vi på fler ringar och mer ekologiskt!  
 
Säljgården AB 

Ekologiska lantbrukare växer inte på träd. I Dala-Järna odlar Säljgården KRAV-potatis och producerar 
ekologiska ägg med engagemang, drivkraft och lust. De förgyller även tre REKO-ringar i Dalarna. Heja 

svekologiskt! 
 
Miljösvikarpriset Kängan: 

Karl Hedin 

Med en natursyn som förskräcker motarbetar han allt som har med naturvård och rovdjur att göra. 
Naturen är bara till för människan som skogsbrukare eller jägare, verkar han tycka. En natursyn som är 
livsfarlig för allt liv! Han har jämfört oss med terrorister och får för detta en lerig känga! 


