
Protokoll Årsmöte Naturskyddsföreningen i Färs
Flora biografteater i Sjöbo, den 16 mars 2017

Närvarande styrelseledamöter: Karin Gerell Lundberg, Gert Ljungqvist, Per Nyström, 
Björn Barup, Karl Ljung och Cornelia Lovfeldt.
I mötet deltog ytterligare ca 20 personer.

1. Björn Barup öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Josefin Barup valdes till mötesordförande och Cornelia Lovfeldt till sekreterare
för årsmötet.

3. Karl Ljung och Anna Elmlund valdes till justeringspersoner att jämte 
ordföranden justera protokollet.

4. Enligt mötet har årsmötet blivit behörigen utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp av mötets ordförande Josefin 
Barup och godkändes.

6. Nils-Eric Cerne läste upp den undertecknade revisonsberättelsen. 

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

8. Till ordförande för kretsen och styrelsen valdes Cornelia Lovfeldt. 

9. Till ny styrelseledamot valdes Anna Elmlund för en period på två år. Per 
Nyström, Karin Gerell Lundberg och Karl Ljung valdes på två år 2016 och 
sitter kvar. Gert Ljungqvist, Björn Barup och Margareta Strömberg valde att 
avgå.

10.Simon Lovfeldt valdes till revisorsuppleant 2016 och sitter kvar.

11.Josefin Barup valdes till ny medlem i valberedningen, på ett år.

12.Per Nyström avtackade de avgående styrelseledamöterna Björn Barup, Gert 
Ljungqvist och Margareta Strömberg. De tackades för sitt arbete och 
engagemang i föreningen och välkomnades att komma tillbaka som ledamöter
i styrelsen. Som ett tack till dessa överlämnades ett gåvobrev med svensk 
naturskog.

13.Gert Ljungqvist ställde frågan om hur mötet ser på ett eventuellt namnbyte för 
kretsen. Förslaget är att kretsen byter namn från Färs till Sjöbo för att öka 
sökbarheten och förståelsen för vilket område kretsen är verksam i. Mötet 
uttryckte delade åsikter i frågan.



14.Björn Barup informerade om föreningens aktiviteter i sociala medier och på 
hemsidan.

15. Inga övriga frågor togs upp.

16.Mötets avslutades

_________________________                               ________________________
Josefin Barup, ordförande                                       Cornelia Lovfeldt, sekreterare

_________________________                              ________________________
Karl Ljung, justeringsperson                                   Anna Elmlund, justeringsperson


	Protokoll Årsmöte Naturskyddsföreningen i Färs

