
PERSTORP NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
Org.nr 802436-3908  
                                                 PROTOKOLL  
fört vid årsmöte tisdag den 29 mars 2016 i Perstorp församlingshem 
 
 
 1 Årsmötets öppnande   
Ordförande Anders Westerlund hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade det 
öppnat. 
 
2 Årsmötets stadgeenliga utlysande   
 
Kallelse har skett via s k föreningsannonser i Norra Skåne och HD samt via e-post till de 
medlemmar som uppgivit adresser ca 30 samt via pappersbrev till ca 50 medlemmar  4 
veckor innan årsmötet.  
Stadgarna anger att kretsstämma hålls före mars månads utgång.  
Kjell Andersson motsatte sig att godkänna kallelsen ty han hade fått ett brev med 
adresslapp påklistrat utan innehåll. Kjell Andersson visade upp ett kuvert med ett 
bortklippt frimärke.  Kjell Andersson hade tagit kontakt med några medlemmar 
eftersom han anade att det kanske innehöll kallelse till årsmötet. Han kontaktade också 
Åke Petersson som personligen överlämnade en kallelse till honom ett par dagar senare.  
På ordförandes fråga på nytt om att godkänna kallelsen tyckte Kjell Andersson att det 
var tveksamt om han kunde delta i beslutet. 
Årsmötet beslöt att godkänna kallelsen. Om Kjell Andersson gjorde det eller inte blev 
oklart trots att ca 5 minuter gick för att lösa denna gåta.  
 
 
3 Dagordning   
 
Årsmötet godkände dagordningen med följande förslag/tillägg från Kjell Andersson: 
 14a skicka ombud till Kretsstämman de 9/4 2016, Lund 
 14b mötet ska tillsätta en stadgar kommitté med uppdrag att göra revision om gällande 
stadgar till nästa årsmöte; man kan göra stadgarna bättre 
14c välja en ansvarig för hemsidan, Kjell Andersson underkänner nuvarande hemsida 
14d skaffa Facebook konto 
14e antal hur många som ska vara i styrelsen ska stå i stadgarna  
14f firmatecknare  
 
4 Mötesfunktionärer   
 Arnold Andreasson utsågs att leda mötes förhandlingar med Márika Bernadt som 
protokollförare samt Krister Selander och Torsten Steffert till protokolljusterare och 
tillika rösträknare vid behov 
 
5 Verksamhetsberättelse för 2015  
 
Arne Thornberg ställde frågan angående brister på hemsidan och godkände att hans 
fråga ska tas upp under övriga frågor. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen 
 



6 Bokslut för 2015   
 
Redovisade resultat och balansräkning fastställdes av årsmötet. 
Föreningens tillgångar är 22 814 kr. underskott 2182 kr. 
 
7 Revisionsberättelse   
 
Revisionsberättelse upplästes av Jan-Erik Ekberg vad blev godkänd av årsmötet. 
 
8 Ansvarsfrihet  
 
Årsmötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015. 
 
9 Val av styrelse  
 
Valberedningens förslag är 5 styrelseledamöter 
Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter.  
 
Beslöts att omvälja Anders Westerlund som ordförande 2016  
Beslöts att omvälja Pia Steffert som kontaktperson och ansvarig för medlemsregister för 
2016  
Beslöts att omvälja Márika Bernadt som ledamot för 2016  
Beslöts nyval av Maria Andesrsson som ledamot för två år 2017 
Beslöts nyval av Kjell Andersson som ledamot för två år 2017  
Åke Petersson har avsagt sig som kassör efter 30 års arbete 
Kim Svitzer har lämnat styrelsen  
Beslöts att omvälja Torsten Steffert som ersättare 2016  
 
10 Val av revisorer   
 
Beslöts att omvälja Jan-Erik Ekberg  för 2016  
Beslöts om nyval för Krister Österblad för två år 2017  
Ersättare – vakant  
 
11 Valberedning   
 
Beslöts att omvälja Gerit Fokkema för 2016  
Beslöts om nyval Åke Petersson för 2016  
Gerit Fokkema som sammankallande  
 
12 Inkomna motioner   
 
Inga inkomna motioner  
 
13 Rapporter   
  
Vårprogram med olika aktiviteter  
Rapport om arbetet med naturvårdsplan för kommunen  



Föreningens remissvar  
Skåneträff – sociala medier, facebook-mall samt hur vi kan använda oss av ”memes” 
hölls i Lund den 13/3. 
Tema: hur kan vi förmedla våran naturkänsla genom sociala medier. 
 
14 Övriga frågor  
 
a)Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till Kretsråd den 9/4 i Lund. 
b)Årsmöte beslutade att ge styrelsen uppdrag att se över stadgarna i det lokala 
perspektivet. 
c)Ansvarig för hemsida – Bättre struktur efterlystes av Arne Thornberg, Kjell Andersson  
Gerrit Fokkema föreslog att styrelsen går genom gamla dokumentationer som senare 
kan sammansättas strukturerat på hemsidan. Vid behov kan han hjälpa till med arbetet.  
Arne Thornberg efterlyste mer digitalt natur samarbete med olika naturskyddskretsar  
Kjell Andersson tyckte att nuvarande hemsida är usel, men det får stå för honom. 
Styrelsen däremot hade inte klagomål utan vara nöjda, tacksamma att Rickard sköter 
hemsidan.  
Årsmötet gav styrelsen uppdrag att se över hemsida  
d)Årsmötet gav styrelsen uppdrag att undersöka Facebook konto 
e)Frågan om firmatecknare lämnades över till konstituerande möte  
 
  
 
15 Mötets avslutande  
 
Arnold Andreasson förklarade årsmötet avslutat. 
 
Ordförande Anders Westerlund tackade Arnold Andersson som hade lett förhandlingar. 
Åke Petersson avtackades med blommor och med ett present som överlämnades av 
ordförande Anders Westerlund.  
Kvällen program inleddes av Swantje Oostra, konsulent från Skogstyrelsen, Skånes 
distrikt som berättade om Skogstyrelsen och de statliga stöden för ädellövskogsbruk och 
Nokås samt om ”Skogens Miljövärden”. Det nya stödet som kommer att finnas inom 
Landsbygdsprogrammet. 
Ordförande Anders Westerlund tackade alla för visat intresse för kvällens program. 
 
 
Vid protokollet                                       mötesordförande  
 
 
Márika Bernadt                                   Arnold Andreasson  
 
 
Kretsordförande                                Anders Westerlund 
 
Justeras   
 
Torsten Steffert                                                                   Krister Selander 
 




