
 
 
 

Protokoll fört vid årsmöte i Naturskyddsföreningen Färs 
 

Sjöbo den 21 mars 2013 
 
 
Närvarande styrelseledamöter 
Karin Gerell Lundberg Ordförande 
Per Nyström Vice ordförande 
Johan Persson Kassör  
Lars Leonardson Sekreterare 
Karl Ljung 
Gert Ljungqvist 
 
I mötet deltog dessutom ytterligare 10 medlemmar. 
 
1. Mötet öppnades av vår vice ordförande Per Nyström. 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
Stämman valde Per Nyström till ordförande och Lars Leonardson till sekreterare. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
Stämman valde Rune Gerell och Berit Petersson till justeringsmän. 

4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst 
Stämman besvarade frågan med ”ja”.  

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen presenterades av stämmans ordförande. Inga frågor. 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 

6. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av Gert Ljungqvist. Inga kommentarer. 

7. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enhälligt. 

8. Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen 
Stämman valde Karin Gerell Lundberg till ordförande på 1 år (2013). 

9. Val av övriga styrelseledamöter  
Stämman beslutade följande: 
Omval av Gert Ljungqvist på 2 år (2013 och 2014). 
Nyval av Ulrica Swärd på 2 år (2013 och 2014). 
Nyval av Joa Niskakari på 2 år (2013 och 2014). 

10. Val av två revisorer och revisorssuppleanter 
Stämman valde Nils-Erik Cerne och Johan Persson till revisorer för år 2013. 
Stämman valde Elsa Andersson och Egon Persson till revisorssuppleanter för år 2013. 



11. Val av valberedning 
Stämman omvalde sittande valberedning, dvs Evert Persson och Stig Petersson, för 2013. 

12. Revidering av kretsens stadgar 
Stadgeförslaget har under mer än en månad varit tillgängliga på kretsens hemsida. 
Dessutom har det i årets program aviserats att stadgeförslaget skulle behandlas på 
årsmötet. 
Stadgeförslaget antogs enhälligt av årsmötet.  

13. Övriga frågor 
a. Nils-Erik Cerne meddelade att han tagit med en lång serie av Naturskyddsföreningens 
årsskrifter samt annan miljörelaterad litteratur, vilka skänks till dem av årsmötets 
deltagare som är intresserade. Litteraturen läggs ut för beskådande. 
b. Avgående styrelseledamöterna Matts Karlsson och Johan Persson samt avgående 
revisorerna Karin Henningsson och Göte Jönsson avtackades med Rädda regnskogens 
gåvobevis respektive blommor. 

14. Årsmötet avslutas 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 

Vid protokollet 
 
 
………………………….. 
Lars Leonardson, sekr 
 
 
Protokollet justeras 

 
 

………………………….. 
Per Nyström, ordf   
 
 
…………………………..   …………………………..  
Rune Gerell     Berit Petersson 
 
Föredrag 
Efter årsmötet höll Emma Ådahl, projektledare för storkprojektet i Skåne, ett mycket 
intressant och uppskattat föredrag om storkens populationssvängningar i Skåne från 1400-
talet till nutid, om storkprojektets arbete och framtidsplaner, om storkens flyttningsvägar och 
om våra skånska storkars framgångsrika ungfågelflyttnning 2011 och 2012. Föredraget följdes 
av en lång och givande diskussion, i vilken Hans Olsson tillförde mer information om start 
och tidigaste år i Skåne. 
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