
 

 

      PROTOKOLL        
FÖRT VID  

ÅRSMÖTE FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN ORSA den 9 mars 2020 kl. 19.00 

Plats: Borns bystuga, Orsa 

21 deltagare 

 

 

§ 1 Årsmötet öppnas 

 Birgitta Blomberg Quintino hälsade välkommen och förklarade årsmötet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 Till ordförande för mötet valdes Carina Gillgren och till sekreterare utsågs 

Ewa Andersson. 

 

§ 4 Justeringsmän 

 Till att justera årsmötesprotokollet utsågs Roland Öjeskog och Annika 

Persson. 

 

§ 5 Rätt utlyst? 

 Årsmötet har utannonserats i Kompassen och medlemmarna har fått 

kallelse hemsänd. Årsmötet ansågs ha blivit rätt utlyst. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 

 Verksamhetsberättelsen upplästes av mötesordföranden. Hon gick igenom 

berättelsen och uttryckte sin beundran över att så många aktiviteter och 

projekt genomförts. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna med 

tillägget att medlemsantalet vid årets slut var 271.  

 

§ 7 Bokslut och kassarapport 

 Kassören, Roland Öjeskog, redogjorde för bokslutet 2019 varefter det 

lades till handlingarna. Årets resultat blev +1.536,50 vilket balanseras i ny 

räkning. Den ojämförligt största intäkten är statsbidraget för ängarna. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen upplästes av revisor Gunnar Ahlenius, som uttryckte 

sin uppskattning för styrelsens arbete.  

 

§ 9 Ansvarsfrihet 

 Årsmötet beslöt att fastställa den av styrelsen upprättade resultat- och 

balansräkningen, och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års 

förvaltning. 



 

§ 10 Antal styrelsemedlemmar och mandatperiod för dessa 

 Årsmötet beslöt att styrelsen 2020 skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och 

5 ersättare.  

 

§ 11 Val av kretsordförande 2020 

 Till kretsens ordförande för 2020 valdes Birgitta Blomberg Quintino. 

 

§ 12 Val av styrelseledamöter och ersättare 

Ordinarie: 

 Jonas Brus, 2 år, omval 

 Peter Turander, 2 år, omval 

 Lars-Olov Simu, 1 år, omval 

Suppleanter  

Tobias Nilsson, 2 år, omval 

 Lars Malmberg, 2 år, omval 

 Håkan Rundström, 2 år, omval 

 Ewa Andersson, 2 år, omval 

 

Styrelsen har därmed följande sammansättning: 

 

Ordinarie:  

 Roland Öjeskog, vald till årsmötet  2021 

 Emelie Drott          ”            ”          2021 

Jonas Brus,                    ”         2022 

   Birgitta Blomberg Quintino  ” 2021 

   Lars-Olov Simu                      ”  2021 

   Peter Turander                        ”  2022 

 

Suppleanter: 

  Ingegerd Kaptens, vald till årsmötet 2021 

  Tobias Nilsson,         ”                  2022 

  Lars Malmberg,       ”  2022 

  Håkan Rundström             ” 2022 

Ewa Andersson   ” 2022 

 

Samtliga suppleanter får kallelse till styrelsemötena. 

 

§ 13 Val av två revisorer och ersättare för 2020 

 Till revisorer på ett år valdes Annika Persson och Birgitta Moraeus, båda 

nyval. Någon revisorssuppleant ansågs inte behövas.  

 Styrelsen tackade de avgående revisorerna Sara Laggar och Gunnar 

Ahlenius med en applåd. 

 

§ 14 Val av valberedning för 2020 

 Till valberedning omvaldes Per Ax (sammankallande) och Nils Göran 

Johansson. 

 

§ 15 Verksamhetsplan och program för 2020  



 . Verksamhetsplanen och det innehållsrika programmet fastställdes. 

§ 16 Nya stadgar 

 Riks har antagit nya stadgar med förslag på kretsstadgar. Med anledning 

av detta har styrelsen i Orsa har utarbetat ett förslag på nya stadgar som 

presenterades på årsmötet 2019 och även legat på vår hemsida. Årsmötet 

beslöt nu att anta de nya stadgarna.  

 

§ 17 Övriga frågor 

 Börje Ax uppmärksammade att många bilar stod på parkeringen, alltså 

hade vi inte samåkt som vi borde. Han påminde oss också om att tänka på 

att handla närodlat och miljövänligt. 

 Börje Ax tog också upp frågan om vilken bank vi bör anlita. Nordea är 

ingen bra bank, enligt Börje. Styrelsen gavs i uppdrag att kolla med olika 

banker för ett ev. byte.  

 

§ 18 Mötet förklarades avslutat. 

 

 

Före årsmötet informerade Annika Persson, energi- och klimatrådgivare, om 

den kommunala rådgivningen och hur vi kan spara energi och bli klimatsmarta. 

Mora-Orsa-Älvdalen delar på rådgivningstjänsten.  Annika avtackades med en 

bok. 

 

Kretsen bjöd på ekologisk frukt och dryck. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

………………………..  ………………………... 

Ewa Andersson  Carina Gillgren 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

 

 

Justeras: ..……………………….. ………………………. 

   Roland Öjeskog Annika Persson  


