
Protokoll	  fört	  vi	  Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygdens	  årsmöte	  den	  21	  februari	  2017. 

Plats:	  Skurups	  bygdegård	  

1. Årsmötet	  öppnades.	  

2. Rickard	  Bergendahl	  valdes	  till	  ordförande	  

3. Jonatan	  Olofsgård	  valdes	  till	  sekreterare	  för	  årsmötet.	  

4. Till	  justeringsmän	  att	  jämte	  mötesordföranden	  justera	  protokollet	  valdes	  Mårten	  Dahlrot	  och	  

Anna-‐Maria	  Olofsgård	  	  

5. Ordförande	  ställde	  frågan	  om	  mötet	  har	  blivit	  behörigen	  utlyst,	  mötet	  fann	  att	  så	  var	  fallet.	  

6. Dagordningen	  fastställdes	  med	  tillägget	  av	  en	  informationspunkt	  angående	  föreningens	  nya	  

klimatcafé	  (punkt	  18).	  

7. Mötet	  tog	  del	  av	  och	  godkände	  styrelsens	  verksamhetsberättelse.	  

8. Resultaträkningen	  lästes	  upp	  för	  mötet	  som	  sedan	  godkände	  denna.	  

9. Revisorerna	  lämnade	  sin	  revisionsberättelse	  som	  mötet	  sedan	  godkände.	  

10. Ordförande	  frågade	  om	  mötet	  de	  kunde	  ge	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  verksamhetsåret	  2016	  

vilket	  mötet	  gav.	  

Valärenden	  

11. Till	  ordförande	  i	  kretsen,	  tillika	  i	  styrelsen	  för	  1	  år	  valdes	  Rickard	  Bergendahl	  

12. Till	  ledamöter	  i	  styrelsen	  för	  2	  år	  valdes	  Kåre	  Kennemo	  (omval),	  Fabian	  Christensson	  och	  

Linda	  Wolski	  

13. Till	  styrelsesuppleanter	  för	  1	  år	  valdes	  Erika	  Persson	  (omval)	  och	  Mårten	  Dahlrot	  

14. Till	  revisorer	  valdes	  Monica	  Albin	  (omval)	  och	  Roland	  Person	  för	  1	  år	  och	  till	  

revisorssuppleant	  valdes	  Kjell	  Nilsson	  för	  1	  år	  



15. Till	  ombud	  NSF:s	  riksstämma	  samt	  riksmöte	  valdes	  Rickard	  Bergendahl	  och	  till	  suppleant	  till	  

NSF:s	  rikstäma	  samt	  riksmöte	  valdes	  Anna-‐Maria	  Olofsgård. 

16. Till	  representanter	  för	  SNF	  Skånes	  Länsstämma	  valdes	  Rickard	  Bergendahl,	  Kåre	  Kennemo,	  

Kim	  Niia	  och	  Jonatan	  Olofsgård	  samt	  som	  suppleanter	  till	  SNF	  Skånes	  länsstämma	  Britt	  

Andersson	  och	  Fabian	  Christiensson.	  

17. Till	  ledamöter	  i	  valberedningen	  för	  1	  år	  valdes	  Jan	  Holmgren	  (omval)	  och	  Anna-‐Maria	  

Olofsgård.	  

18. Klimatcafé	  i	  naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygdens	  regi.	  Anna-‐Maria	  Olofsgård	  

presenterade	  idén	  för	  en	  klimatgrupp	  i	  kretsens	  regi,	  kallad	  Klimatcafé.	  Årsmötet	  beslut	  att	  

starta	  upp	  detta	  i	  samband	  med	  Earth	  Hour	  den	  25	  mars	  samt	  att	  annonsera	  aktivitet	  dels	  

genom	  mailutskick	  och	  dels	  annonsering	  på	  t.ex.	  Skurups	  bibliotek.	  Ansvariga	  för	  

Klimatcaféet	  är	  Anna-‐Maria	  Olofsgård	  och	  Linda	  Wolski.	  

19. Avtackades	  tre	  avgående	  styrelsemedlemmar:	  Erik	  Renfors	  (närvarande),	  Stig	  Bengtsson	  och	  

Evy	  Ingegärd	  (ej	  närvarande).	  

20. Årsmötet	  avslutas.	  

	  

	  

	  

Justeras:	  

Rickard	  Bergendahl	  (ordf)	  

	  

Anna-‐Mara	  Olofsgård	   	   	   Mårten	  Dahlrot	  


