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Protokoll länsstämma 3 april 2022 
 

Närvarande: Enligt deltagarlista, 25 stycken. 14 stycken på plats och 11 på distans.  
 

Plats: Sixten Jernbergs museum, Limedsforsen 
 

§1 Stämman öppnades av ordförande Mattias Ahlstedt. Monika Utter sjöng visan Koppången 

med en fin egenskriven text. 
 

§2 Dagordningen fastställdes.  

 

§3 Upprop och fastställande av röstlängd. Alla deltagare fick presentera sig. Stämman beslutade 

att fastställa röstlängden vid behov. 

 

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

postutskick till kretsstyrelserna. 
 

§5 Till ordförande för stämman valdes Martin Lindén. 
 

§6 Till sekreterare för stämman anmäldes Lillian Lundin. 
 

§7 Till justerare valdes Monika Utter och Mattias Ahlstedt. 
 

 

§8 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse. 
 

§9 Revisorernas berättelse lästes upp av Kristina Harsbo, revisor.   
 

§10 Länsförbundets resultat- och balansräkning fastställdes.   
 

§11 Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för förra årets förvaltning.  
 

§12 Verksamhetsplanen fastställdes med ett tillägg om att gruvfrågor troligen kommer att bli 

aktuella och behöva behandlas. Mattias föredrog planen och Lillian visade ett bildspel om 2022 års 

verksamhet. Beslut om budget tas av länsförbundets styrelse.  
 

 

§13 Presentation av valberedningens förslag.  

 

§14 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och mandatperiod för dessa. 16 st inklusive 

ordförande och kassör 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: 

Säter                               Karin Koppla                      2 år  

Hedemora                      Johan Hallberg                   2 år                 

Gagnef                            Pelle Florell                        2 år                     

Vansbro                          Thord Lindkvist 2 år 

Västerbergslagen  Monika Utter  2 år 

Älvdalen   vakant 
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Samt följande ledamot med mandatperiod 1 år: 

Ledamot                            Göran Vikar    1 år 

  

För kännedom, dessa ledamöter kvarstår ett år: 

Avesta                            Hannes Willner                               

Falun                             Gunilla Roos  

Mora                              Ulf Jernberg  

Rättvik                           Margareta Wikström  

Leksand  Vakant 

Orsa   Vakant 
 

Upplysningsvis noterades att detta innebär att Älvdalen, Leksand och Orsa saknar representant i 

styrelsen. Om representanter för dessa kretsar utses under 2022 kan styrelsen, om den så önskar, 

besluta att låta dessa delta i styrelsens arbete som adjungerade. Om Fältbiologerna utser en 

representant under året deltar den som medlem i styrelsen. 

   

§17 Fyllnadsval. Olle Rydell, Borlänge, och Bertil Helmersson, Malung-Sälen, valdes på 1 år. 
 

§18 Till revisorer omvaldes Kåre Olsson, Skattungbyn och Kristina Harsbo, Falun på 1 år. Till 

revisorssuppleant omvaldes Viola Lundbäck, Falun på 1 år och en plats är vakant. 
 

§19 Till valberedning valdes Sandra Johansson, Ludvika, på ett år. Stämman delegerar till 

styrelsen att i samarbete med kretsarna utse en till kandidat till valberedningen.   
 

§16 Nominering av kandidater till riks valberedning när det är riksstämma och det är det inte i år. 
 

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

§18 Ärenden som väckts genom motion Inga motioner hade kommit in.  
 

§19 Övriga frågor. Martin Lindén visade ett bildspel om vad som är på gång på riksnivå.  
 

§20 Stämman avslutades.  
 

 

   

Lillian Lundin, sekreterare  Martin Lindén, ordförande 

 

 

 

Mattias Ahlstedt, justerare  Monika Utter , justerare 

 

 

 


