
HALLSBERGS NATURSKYDDSFÖRENING

Årsmöte 2022-03-02
Dagcentralen Åsen, Hallsberg

§ 1 Mötet öppnas
Ingela Wallin hälsade de församlade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Årsmötet ansågs vara utlyst i vederbörlig ordning.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Till ordförande vid årsmötet utsågs Ingela Wallin.

§ 4 Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
Ingrid Ohlsson valdes till sekreterare.

§ 5 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Till justerare utsågs Anna-Lisa Svensson och Maria Eriksson.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse
Ordföranden gjorde en kort genomgång av huvuddragen i verksamhetsberättelsen.
Medlemmarna hade tidigare kunnat läsa den i Anemonen, som sändes ut i januari.
Resultat- och balansrapporterna fanns utlagda i lokalen.

§ 7 Revisorernas berättelse
Gunnar Svedlund läste upp revisorernas berättelse, vilken sedan lades till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Mötet fastställde resultat- och balansräkningarna.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter samt mandatperioden för dessa
Beslöts att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och en ordförande, men inga
suppleanter, dvs totalt nio personer. Enligt stadgarna fördelar styrelsen inom sig de olika
funktionärsposterna.

§ 11 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
Ingela Wallin omvaldes till ordförande för ett år.

§ 12 Val av övriga styrelseledamöter
Ingela Wallin redogjorde för valberedningens förslag. Ny styrelse valdes enligt följande:
För två år valdes: Ingrid Ohlsson, Kerstin Johansson, Anders Bolinder, samtliga omval.
Nyval för två år gjordes på Kerstin Jansson.
Kvar i styrelsen för ett år: Sture Hermansson, Kerstin Pettersson, Gunnar Hurtig,
Per Karlsson Linderum.

§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till ordinarie revisorer i ett år omvaldes Gunnar Hallin och Gunnar Svedlund. Till suppleanter
för dessa nyvaldes Christer Olsson och Anette Nilsson.

§ 14 Val av valberedning
Inga förslag förelåg.
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§ 15 Verksamhetsplan för året
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 fanns utlagd i lokalen och Sture
Hermansson redogjorde kort för innehållet. Vi genomför exkursioner och möten enligt
uppgjort program. Vi deltar i skötseln av Broby äng och naturstigen runt Vibysjön. Vi
fortsätter samarbetet med Kumla Naturskyddsförening och med Studiefrämjandet. Vi håller
kontakt med kommunen i planfrågor, där vi bevakar naturvårdens intressen. Kommunens
skogsbruk i närheten av tätorterna är särskilt aktuellt. Vi bevakar frågan om placering av nya
vindkraftverk, särskilt om de planeras i eller nära värdefulla naturområden, exempelvis
Vindpark Mörtsjö i gränsområdet mot Östergötland. Vi disponerar en stuga i Herrfallsäng,
där vi sköter enklare underhåll under året. Vi ger ut medlemstidningen Anemonen med två
nummer per år. Vi har även en hemsida på Internet. Vi äger två tubkikare, som utlånas till
medlemmar.

§ 16 Ärenden som styrelsen förelägger stämman
Inga aktuella ärenden fanns.

§ 17 Ärenden som väckts genom motion
Inga sådana ärenden fanns.

§ 18 Övriga ärenden av informationskaraktär
Ordföranden överlämnade ordet till Valdemar Andersson, ordförande i Östernärkes
Naturvårdsförening. Han informerade om de inventeringar av i första hand
fågelbeståndet som snart ska inledas i området där projektet Vindpark Mörtsjö planeras.
Området är hittills dåligt inventerat, men det är uppenbart att där finns ett rikt fågelliv, och
även skyddsvärda växter och insekter. Inventeringarna ska ske i samarbete med flera andra
föreningar i länet.
Åke Teljå bjöd in medlemmarna att delta i Kumlaföreningens aktiviteter vid klubbstugan

Ekenäs i Säbylundsområdet. Där träffas man varje onsdag kl 14 – 19 under perioden från
1 maj till 30 september. I sommar kommer man även att återuppta Å-cirkeln, som pausats
under pandemin, med två träffar. Mer information om Kumlaföreningens program finns att
hämta på deras hemsida.
Ingela Wallin meddelade att det finns platser kvar på Skogsdagen i Sixtorp med Sebastian

Kirppu söndagen den 20 mars. En anmälningslista fanns utlagd på mötet.
Medlemmarna är även välkomna att delta i årets länsstämma, som arrangeras av

Västernärkekretsen söndagen den 3 april på Berga gård i Fjugesta. Årets Rikskonferens går
av stapeln i Mora den 14-15 maj.
Avtackningar
Några styrelsemedlemmar avtackades med presenter: Monica Nilsson, Anette Nilsson och
Irene Eriksson, avgående revisorssuppleanten Ingrid Johansson likaså. Sture Hermansson
fick motta en bukett anemoner, som tack för det omfattande arbete han lägger ner på
föreningens medlemstidning Anemonen och vår hemsida.

§ 19 Stämmans avslutande
Mötets ordförande tackade de församlade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Därefter följde servering med kaffe, te, smörgåsar och kakor. Mötet avrundades med att natur-
fotografen Torbjörn Arvidson berättade och visade väldigt fina naturbilder från när och fjärran som
alla tagits under ”pandemiåret” 2021. (31 deltagare)

Justering:
............................................. ...................................................
Ingrid Ohlsson (sekreterare) Ingela Wallin (mötesordförande)

.............................................. ....................................................
Anna-Lisa Svensson (justerare) Maria Eriksson (justerare)
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