
Ölands Naturskyddsförening 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Ölands Naturskyddsförening, söndag den 15 mars 2020, 
klockan 16.20 till 18., i Strömstedtsalen, Ölands folkhögskola i Skogsby. 
Närvarande: Se separat närvarolista (bilaga). 
 
§1 Jan Herrmann förklarar årsmötet öppnat och hälsar alla välkomna. 
§2 Dagordningen upplästes och godkändes. 
§3 Stämman förklarades behörigen utlyst. 
§4 Till mötesordförande valdes Jan Herrmann. 
§5 Till mötessekreterare valdes Börje Ekstam. 
§6 Till justeringspersoner valdes Anders Leander och Eva Öberg. 
§7 Verksamhetsberättelsen presenterades av Jan Herrmann och lades till handlingarna. 
§8 Den ekonomiska redovisningen presenterades av Anders Leander och lades till 
handlingarna. 
§9 Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna. Revisorerna 
rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna föreslår också att resultat 
och balansräkning fastställs. 
§10 Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkning som presenterades av 
Anders Leander (bilaga). 
§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 
§12 Förslag till verksamhetsplanen presenterades av Jan och Börje och godkändes av 
stämman. 
§13 Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslutade att antalet 
styrelseledamöter skall vara 5 plus ordförande och två ersättare.  
§14 Till ordförande omvaldes Jan Herrmann. 
§15 Till övriga styrelseledamöter omvaldes Börje Ekstam, Anders Leander, Mattias 
Karlsson och Stina Nilsson. 
Till ny ledamot valdes Naja Magnusson. 
Till ersättare valdes Hanna Niklasson och Eva Öberg. 
§16 Till revisorer omvaldes Elisabet Engkvist och Gunnar Kvarnbäck 
Till revisorssuppleanter omvaldes Anders Marell och Rolf Lindström. 
§17 Ledamot i länsförbundet. Staffan Arvegård har avsagt sig uppdraget som ledamot. 
Beslutades att utse Jan Herrman till kretsens representant. Platsen som ersättare beslutas 
av styrelsen. 
§18 Till ombud för kretsen vid länsförbundets årsmöte (max 4) valdes: Anders Leander, 
Maria Wiell, och Eva Öberg, Den fjärde platsen är tillsvidare vakant. 
§19 Till valberedning valdes Liselotte Wetterstrand Waldenström och Eva Winqvist. 
§20 Inga motioner har inkommit till stämman. 
§21 Staffan rapporterade från Länsförbundet. Länsordförandekonferensen är inställd 
kommande helg. En olöst fråga är fortsättningen på Regionkansliet som i nuläget är 
obemannat. Jan rapporterade att Länsförbundet är engagerat i diskussionen om att 
eventuellt försöka skapa en nationalpark i Hornsö. 
§22 Jan informerade om  “Lathund för betalningsrutiner” för kostnadsersättningar vid 
medverkan i Naturskyddsföreningens regionala och nationella arrangemang. 



§23 Jan informerade om riksstämman i Mora. Årsmötet valde Jan Herrmann till kretsens 
representant, betalas i huvudsak av Riks. Fler kan åka, kretsstyrelsen beslutar om betalning.  
§24 Övriga frågor. Jan berättade om inbjudan till möte på Länsstyrelsen med redovisning 
av Vadarprojektets arbete.  
Solliden har inbjudit till samverkan under Öland spIrar. Jan samordnar ev medverkan. 
I höstprogrammet ingår planer på samverkan med biodlarföreningen under oktober. Jan 
samordnar vår medverkan. 
ÖN är inbjudna till ettårsjubileum för Naturum Trollskogen i april (påskafton). 
ÖN har avgett yttrande med synpunkter på gång- och cykelväg på sydöstra Öland. 
Staffan berättade att fågelmatningen i Beijershamn behöver repareras. 
Upphängningsanordningen är trasig.  
 
§25 Ordföranden överlämnar ett presentkort på blomväxter till Pav Johnsson och tackar för 
hans mångåriga arbete i styrelsen. Mötesdeltagarna tackas därefter för visat intresse och 
ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 
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