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Protokoll fört vid kretsstämma 2020 

Onsdagen den 24 juni 18:30 i hagen vid Östra Styran, Ösmo 

1. Upprättande av röstlängd 

Sju medlemmar samt en blivande medlem deltog på stämman.  

Deltagarlista bifogas protokollet.  

2. Fråga om kretsstämma har blivit behörigt utlyst. 

Styrelsens anmärkning: Kallelse lades ut i ”Föreningsnytt” i Nynäshamnsposten 
den 26 maj och på NNF:s hemsida 20 maj och Facebook-sidan den 20 maj, dvs. 
30 dagar före kretsstämman. 

Kretsstämman har blivit behörigt utlyst. 

3. Val av ordförande och sekreterare för kretsstämman 

Till ordförande valdes Leif Branting 

Till sekreterare valdes Katarina Hall  

4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Till justerare valdes Anna Evans och Kristina Laitinen 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 19 b ”Inga berättar om sina Idéer  
för Naturskyddsföreningen”  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomirapport 

Ordförande Leif Branting presenterade verksamhetsberättelsen. Inga särskilda 
synpunkter framkom. 

Inget speciellt presenterades i ekonomirapporten utöver resultat och 
balansräkningarna. 

7. Revisorernas berättelse 

Ordförande Leif Branting presenterade revisorernas berättelse. 

Revisorerna hade undrat över relativt höga kostnader för annonsering och om 
dessa ger fler nya medlemmar än de som normalt ansluter sig till föreningen. 
Några sådana mätningar har dock inte gjorts. 
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8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Kassör Leif Branting presenterade resultat- och balansräkning och dessa 
fastställdes. Dessa bifogas protokollet. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

10. Fastställande av verksamhetsplan. 

Styrelsens anmärkning: Något särskilt skriftligt förslag till verksamhetsplan 
föreligger inte. Som stolpar kan ses de sedvanliga vår, sommar och höst 
aktiviteter som består av skötsel av Pettsons hage och aktiviteter i anslutning till 
Fjärilsstigen. F.ö. kommer ett antal programpunkter att genomföras, som ännu 
inte är färdigplanerade. Pandemiläget kan komma att påverka programmet. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för 
dessa 

Valberedningen föreslog: 

● 2 ledamöter på ett år och 4 ledamöter på två år 
● 2 suppleanter på ett år 

Förslaget godtogs av stämman. 

12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 

Valberedningen föreslog att ordförandeposten vakant ställdes, vilket fastställdes 
av stämman 

13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Styrelseledamöter som valdes på 1 år 

Anna Evans 

Leif Branting (omval) 

Styrelseledamöter som valdes på 2 år 

Anders Jangö 

Barbro Runnqvist (omval) 

Katarina Hall 

Pascale Lacroix 

Styrelsesuppleanter som valdes på ett år 

Henrik Ericsson och Kristina Laitinen 
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14. Eventuella fyllnadsval 

Inga fyllnadsval behövdes. 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Revisorer valda på ett år 

Jan Ohlsson (omval) sammankallande  

Staffan Lundquist 

Revisorssuppleanter valda på ett år 

Ingvar Jungdén (omval) 

Bengt Holwaster 

16. Val av valberedning 

Valberedning vakant ställdes 

17. Eventuella propositioner 

Inga propositioner fanns att ta ställning till. 

18. Eventuella motioner 

Inga motioner fanns att ta ställning till. 

19. Övriga ärenden kan tas upp om stämman så beslutar 

Inga Palmér presenterade en lista över ämnen som hon förslog vara av vikt för 
Nynäshamns naturskyddsförening. Beslut togs att hon är välkommen att 
presentera dessa på ett kommande styrelsemöte. 

20. Stämman avslutades 
   

Leif Branting - Ordförande                             Katarina Hall - Sekreterare 

   

   

Anna Evans - Justeras                         Kristina Laitinen - Justeras                        
   

   

 


