Protokoll fört vid Kretsstämma 2014-03-12
Plats: Studiefrämjandet, Varberg
Tid: 19.00
Närvarande: 12 personer
§1

Kretsstämman öppnades.

§2

Per-Ola Svensson valdes till ordförande.

§3

Karin Ekeborg valdes till sekreterare.

§4

Elias Henriksson och Lars Hellsborn valdes att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

§5

Dagordningen godkändes.

§ 6. Stämman ansågs ha blivit behörigen utlyst genom annons i Hallands Nyheter,
annonsering på föreningens hemsida och genom personligt utskick till
de medlemmar som har emailadress.
§7.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Inger Wennerlund och lades till
handlingarna.

§ 8.

Årets resultat- och balansräkning föredrogs av kassören Karin Torebring-Metall

§ 9. Andreas Lindqvist, föreningens revisor, redogjorde för föreningens ekonomi. Den
ekonomiska redovisningen är utförd på ett korrekt sätt. Revisorn vill gärna att styrelsen
fastställer budget där utgifter och intäkter balanseras. Revisorn beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§ 10 Styrelsen berättigades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 11 Verksamhetsplanen upplästes och fastställdes.
§12. Antalet styrelseledamöter fastställdes till 7 .Mandattiden är två år för ordinarie ledamot,
ett år för suppleant.
§13. Inger Wennerlund valdes till ordförande under ytterligare ett år framåt.
§ 14. Styrelseledamöter:
Karin Ekeborg och Kjell Johansson valdes som ordinarie ledamöter för
två år.( omval)
Charlotte Antonson valdes till kassör för ett år ( fyllnadsval)

Elias Henrikson valdes som ordinarie ledamot 1 år ( fyllnadsval) .
Marie Skillborg och Sven Dahlbom valdes som suppleanter
(Pär Connelid kvarstår som ordinarie ledamot ytterligare ett år).
§ 15 Andreas Lindqvist återvaldes som revisor för ett år framåt.
Lars Lindahl återvaldes som revisorsuppleant för ett år framåt.
§ 16 Lars Hellsborn och Lars Bengtsson återvaldes till valberedning.
§ 17. Inga ärenden som styrelsen förelägger stämman fanns.
§ 18. Inga ärenden hade väckts som motion.
§ 19. Övriga ärenden:
Skogsfrågor i Varbergs Kommun diskuterades. Vi känner stor oro att de få gamla
tallskogsbestånden i kommunen ej skyddas tillräckligt. Vi beslöt att tillsätta en
skogsgrupp för att få ett underlag för en skrivning till kommunen. Lars Hellsborn är
sammankallande.
§ 20. Stämman avslutades med att Inger Wennerlund tackade Karin Metall-Torebring och
Sandra Jostberger för deras medverkan i styrelsen. Inger tackade också Per-Ola
Svensson för att han , som vanligt ställer upp, och fullgör sitt ordförandeskap på
ett kunnigt och trevligt sätt.
Inger tackade också stämman för att hon fått fortsatt förtroende som
ordförande verksamhetsåret 2014.
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