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§ 1     Mötet öppnas 
 Ingela Wallin hälsade de församlade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 2     Frågan om stämman blivit behörigen utlyst. 
Årsmötet ansågs vara utlyst i vederbörlig ordning.  
 
§ 3     Val av ordförande för dagens möte 
Till ordförande vid årsmötet utsågs Ingela Wallin.  
 
§ 4     Anmälan om styrelsens val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare valdes Arne Holmer. 
 
§ 5     Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karl Gustaf  Nilsson och 
Hans-Åke Sandberg.  
 
§ 6     Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse. 
Ordföranden gjorde en snabb genomgång av huvuddragen i verksamhetsberättelsen. Medlemmarna  
hade tidigare kunnat läsas den i Anemonen som sändes ut i januari.  
Kassören, Ingrid Ohlsson, redovisade föreningens ekonomi.  
 
§ 7     Revisionsberättelsen 
Åke Teljå 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 och styrelsesuppleanter 
Beslöts att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter varav en ordförande och fem ersättare, dvs. 
summa 14 personer. Enligt stadgarna fördelar styrelsen inom sig de olika funktionärsposterna.  
 
§ 11    Val av ordförande i kretsen tillika i styrelsen 
Ingela Wallin valdes till ordförande.   
 
§ 12   Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Ny styrelse valdes enligt följande:  
Kvar i styrelsen för ytterligare ett år enligt tidigare beslut: Tage Aronsson, Sven Nederman, Ingrid 
Ohlsson, Sture Sjöstedt. 
För två år valdes: Ingemar Hallberg, Sture Hermansson, Arne Holmer, Kerstin Pettersson. 
Till suppleanter valdes för ett år: Kerstin Johansson, Christina Lindberg, Clas-Göran Larsson, Monica 
Nilsson och Östen Tylebrink. 
 
§ 13   Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Till ordinarie revisorer i ett år valdes Gunnar Hallin och Åke Teljå. Till suppleant för dessa 
valdes Ingrid Johansson.  
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§ 14     Valberedning 
  Till valberedningen utsågs Kerstin Lundqvist (sammankallande), Inger Eriksson och Helena   
  Blückert. 
 
§ 15     Verksamhetsplan för året 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 fanns utdelad i lokalen och Sture Hermansson 
redogjorde helt kort om dess innehåll. Sammanfattningsvis innebär den att vi genomför exkursioner 
och möten enligt ett redan uppgjort program. Vi deltar i skötseln av det kommunala naturreservatet 
Broby äng. Vi fortsätter vårt samarbete med Studiefrämjandet i arrangemang och studiecirklar. Vi ska 
hålla kontakt med kommunen i bygg- och planärenden och bevaka naturvårdens intressen. Vi vårdar 
klubbstugan i Herrfallsäng. Medlemsbladet Anemonen ska ges ut med ett par nummer om året och vi 
ska hålla en hemsida på Internet aktuell.  
Årsmötet antog verksamhetsplanen. 
 
§ 16     Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
Det fanns inga aktuella ärenden. 
 
§ 17    Ärenden som väckts genom motion 
Det fanns inga sådana ärenden. 
 
§ 18     Övriga ärenden av informationskaraktär          

a) Ingela informerade om uggleexkursionen den 21 mars, om länsstämman 26 april, om 
Hopajolas årsmöte i maj och om rikskonferensen i Åre 23-24 maj.  

b) Kennert Allansson informerade om naturstigen vid Hjortkvarnsån och visade upp en praktisk 
typ av fågelholk av vilken det satts upp ett stort antal längs naturstigen. Den 30 maj ska vi 
enligt programmet gå på naturstigen. 

c) Sture informerade om två studiecirklar. Anmälan till dem ska göras senast 31 mars.  
d) Den avgående revisorn, Roland Hedlund, ska avtackas med en blombukett. Eftersom han inte 

var närvarande kommer den att överlämnas senare av Sture Hermansson.  
  
§ 19     Stämmans avslutande 
Mötets ordförande tackade de församlade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 
 
  
/ Efter det formella mötet serverades kaffe, te, smörgåsar och goda hembakade kakor.      
Därefter berättade Sture Hermansson på temat Trädgårdssafari med hjälp av film och bilder 
om insekternas förehavanden hemma i hans trädgård./  
              
 
 
 
 
 
Justering: 
 
 .……........................................................          ……………………………………………….. 
     Arne Holmer (sekreterare)                                    Ingela Wallin  (mötesordförande) 
 
 
.....………..................................……....            ...........................................................................                            
    Karl Gustaf Nilsson (justerare)                              Hans-Åke Sandberg  (justerare) 
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