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Södertälje – Nykvarn 

 
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE I SÖDERTÄLJE-NYKVARNS KRETSEN AV 
NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2019-03-07 
 
Tid: Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 19.30 
Plats: Stadshuset, Södertälje 
Närvarande: Cirka 25 personer 
 
Årsmötet föregicks av ett intressant föredrag med fina bilder av Ola Jennersten: Arthandeln 
med fokus på elefant, noshörning och tiger. 

§1 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Pehr Lind valdes som mötesordförande och Håkan Hall som mötessekreterare. 

§2 Val av justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet 
Som justerare valdes Anne Kawecki och Lars Ljungdahl. 

§3 Årsmötets behöriga utlysande 
Stämman ansåg att årsmötet är behörigen utlyst. 

§4 Styrelsen verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 
Pehr Lind gick igenom verksamhetsberättelsen. Vi är cirka 2000 medlemmar i kretsen. 
Det har under verksamhetsåret hållits nio protokollförda styrelsemöten och ett antal 
uteaktiviteter. Flera remissyttranden har lämnats in till Södertälje och Nykvarns 
kommuner. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna.  
Föreningens kassör Lars Ljungdahl redogjorde för resultat- och balansräkningen. Vi har 
knappt 45 000 kr i behållning. Huvuddelen av inkomsterna kommer från 
medlemsavgifter till Naturskyddsföreningen centralt, där vi kretsen får behålla cirka 
10%. Den huvudsakliga utgiften är tryckning och utskick av program två gånger per år 
(totalt cirka 20 000 kr). Övriga utgifter rör bl.a. utgifter för föredragshållare samt för 
lokalhyra och förtäring vid våra möten. Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

§5 Revisorernas berättelse 
Revisorer har varit Per-Olof Andersson och Hans Hansson. Per-Olof Andersson läste upp 
revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog att resultaträkning och balansräkning 
fastställs och att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

§6 Ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§7 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
Initialt beslutades om att antalet styrelseledamöter även skulle fortsättningsvis vara 
fem personer med en suppleant. Efter diskussion fastställdes att föreningen utökar 
antalet styrelseledamöter till sju, med en suppleant. 
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§8 Val av ordförande i kretsen tillika i styrelsen 
Pehr Lind valdes enhälligt till ordförande i kretsen under kommande verksamhetsår. 

§9 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
Följande personer valdes till ordinarie ledamöter av styrelsen: Helena Hellman, Alenka 
Jejcic (ny), Margareta Jonze (ny), Lina Kallijärvi-Gutung (ny), Anne Kawecki, Lars 
Ljungdahl. Håkan Hall har undanbett sig omval. Mats Johansson omvaldes som 
suppleant till styrelsen. 

§10 Val av revisorer och revisorsuppleanter 
Hans Hansson och Alf Claesson valdes till revisorer för kretsen. Per-Olof Andersson har 
undanbett sig omval. Till revisorssuppleant valdes Lars Klasén. 

§11 Val av valberedning 
Till medlemmar i valberedningen valdes Björn Sveréus och Hans Hansson. 

§12 Ärenden som väckts genom motion 
Inga motioner hade väckts. 

§13 Övriga ärenden 
Björn Sveréus och Lina Kallijärvi-Gutung informerade om de kommande 
klimatmanifestationerna, som ska hållas i Södertälje resp. Nykvarn den 15 mars (kl. 
15.00 på politikertorget i Södertälje, kl. 16.00 i Nykvarns centrum). 
Pehr Lind avtackade därefter Håkan Hall för hans insatser för föreningen under de 
senaste åren med en bokpresent. 

§14 Årsmötets avslutande 
Mötets ordförande Pehr Lind tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 
avslutat. 

 
Södertälje den 7 mars 2019 
 
 
        
Håkan Hall, mötessekreterare  Pehr Lind, mötesordförande  
 
Justeras: 
 
 
       
Anne Kawecki   Lars Ljungdahl  
 


