Årsmöte 30 mars 2014
Deltagare: Gudrun Käll, Magnus Lundberg, Tomas Fasth, Claes Hellsten, Björn Jonasson,
Inga Jonasson, Lasse Söderström, Anders Berntsson, Thor Ahlstrand, Anders Ahlstrand
§1 Ordförande och sekreterare för mötet
Björn Jonasson utsågs till ordförande
Agneta Börjeson utsågs till sekreterare
§2 Justeringspersoner
Claes Hellsten och Gudrun Käll utsågs
§3 Årsmötet behörigt utlyst
Mötet fann att utlysningen gått ut i tid till alla.
§4 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen lästes upp och kompletterades. Verksamhetsberättelsen ska när dessa
är införda ut på hemsidan.
Även förslag på kommande verksamhet togs upp.
§5 Revisionsberättelse och kassarapport
Kassarapporten gicks igenom. Revisorn godkände rapporten.
§6 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§7 Val av ordförande
Beslut. Lasse Söderström valdes till ordförande på villkor att Claes Hellsten är talesperson för
föreningen.
§8 Val av ledamöter i styrelsen
Beslut. Till ny kassör utses Bengt Wictorsson
Beslut. Claes Hellsten valdes till talesperson.
Beslut Agneta Börjeson valdes till sekreterare och sköter hemsidan.
§9 Firmatecknare
Ordförande jämte kassör är firmatecknare för föreningen.
§10 Val av olika funktionärer
Magnus Lundberg utsågs till ersättare i Biosfärsföreningen och kan adjungeras till styrelsen.
Thomas Fasth utsågs till exkursionsansvarig.

§11 Revisorer
Till revisorer valdes Björn Jonasson och Gudrun Käll. Anders Berntsson och Inga Jonasson
valdes till suppleanter.
§12 Valbereding
Till valberedning valdes Anders Berntsson.
§13 Övriga frågor
• Skogsgruppen deltar på Röttledagen via Ekobussen den 4 maj
• ICC UNESCO-möte den 10-13 juni. Alla föreningar som vill medverka får vara med
och ha aktivitet/utställning på högskolan. Förslag på exkursion för delegaterna till
Björkängen, Röttle, Säby gård. Mer information kommer.
• Invigning på Vättershus den 18 maj. Där finns bland annat grön rehabilitering med
trädgård. Eventuellt en vandring.
• 10 april kommer Helena von Bothmer och pratar om permakultur.
• Någon aktivitet i april med Lasse på A6
• Fagning av Björkängen den 5 april. Inbjudan till barn. Samling klockan tio med räfsa.
• Årsmöte ÖVB 10 april. En vakant, Lillemor Hakeman hoppar av. Motion till årsmötet
om det inre arbete i föreningen. Styrelsen jobbar aktivt med medlemsvärvning.
Avtackning och avslutning
Kassören avtackades. Hon har gjort ett bra jobb med både Bioblitzen och Nässlaseminariet.
Mötet avslutades

Sekreterare

Ordförande

Agneta Börjeson

Björn Jonasson

Justerare

Claes Hellsten

Gudrun Käll

