
 
VÄSTRA FRÖLUNDA NATURVÅRDSFÖRENING 
  
Protokoll från årsmöte 2015-03-15 
 
1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Anette Bernhardsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
  Till mötesordförande valdes Gunilla Swanteson Larsson och till mötessekreterare valdes 

Lena Göthberg. Gunilla tackade för förtroendet å bådas vägnar. 
 

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 
 Till justeringsmän valdes Jarl Hultman och Göran  Svennerholm. 
  
4. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes och inga övriga frågor. 
  
5. Fastställande av röstlängd  
 Röstlängden fastställdes. Rolf Olsson bockade av på medlemslistan allt eftersom mötes-  

deltagarna anlände. 
 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 Årsmötet ansågs ha blivit behörigen utlyst i samband med att vårprogammet skickades ut 

under vecka 7.   
 
 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  

Verksamhetsberättelsen lästes i tysthet av var och en. En fråga angående  
parkeringsplatser som finns utanför dagiset som ligger granne med skolan är 
numera förbjudna att parkera på för besökare till skolan. Anette Bernhardsson 
håller på att utreda fallet. 
Vidare en fråga om vad El Sistema är. El Sistema är en organisation ursprungligen 
från Argentina. Från denna organisation spreds projekt över världen och hela 
Sverige. Barn med ursprung från olika länder träffas och bl.a. sjunger. Barn från 
Västra Göteborg blev inbjudna till Naturvårdsföreningen och sjöng vackert.     
Verksamhetsberättelsen lades med ett godkännande till handlingarna. 
Kassören Dennis Zetterberg föredrog föreningens ekonomiska berättelse. 
Ovanstående lades till handlingarna med ett godkännande. 
 

8. a) Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning 
Revisor Harald Sterner föredrog revisorernas berättelse som lades till 
handlingarna. 
 

 b) Revisionsberättelse för Föreningsrådet Västergårds Vale 
Ingela Wennerholm föredrog revisionsberättelsen för Föreningsrådet 
Västergårds Vale. Denna godkändes och lades till handlingarna. 
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9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen 
Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014. 
 

10. Behandling av motioner från medlemmarna 
 En motion inkommen från en icke-medlem, därav ingen behandling. 
 
11. Behandling av förslag från styrelsen 

Anette Bernhardsson berättade att nya staket och eventuellt elstaket behövs och att 
föreningen skall hyra tjur från midsommar t.o.m. juli månad. Tjuren skall roa sig i 
Askim.  
Ingemar Carlsson hade ett förslag om att föreningen skulle göra sig av med 
traktorn, men föreningen beslöt att behålla ”Grållen”. 
 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år, samt 
medlemsavgifter för nästkommande år. 

 Medlemsavgifterna förblir oförändrade för nästkommande år. 
 Kassören föredrog budgeten för innevarande år. Beräknat överskott är 45.000 kr. 

före hyran. Hyran för Gamla Åkeredsskolan är ej ännu fastställd. Kassören skall 
söka bidrag från ”Idrott och Förening”. 

 
13. Val av styrelse 
 a) Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande  för  

verksamhetsåren 2015 och 2016 
  Anette Bernhardsson omvaldes. 
  Ordförande väljs växelvis med föreningens kassör. 
 
 b) Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år 
  2 suppleanter omvaldes för perioden 2015 
  Rolf Olsson och Harriet Gjertsson. 
 
14. Val av revisorer varav en sammankallande jämte en revisorssuppleant för en 

tid av ett år 
 2 revisorer omvaldes för perioden 2015, Harald Sterner och Kjell Bengtsson 
 samt revisorssuppleanten för perioden 2015 Ann-Louise Göthe. 
 
15. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år 
 Omval av Kitt Rehn-Magnusson (sammankallande) och Hans Jacobsson. 
 
16. Övriga frågor 

Mats Bernhardsson föreslog att inför årsmötet 2016 väljs halva styrelsen på ett år 
och andra halvan på två år, för att i fortsättningen undvika att hela styrelsen avgår 
under ett och samma möte. 
Kit Rehn-Magnusson tackade föreningen för hågkomst av sin man Leif Magnusson 
vid hans bortgång. Leif var ledamot i föreningen under många år. 
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17. Mötets avslutande 
 Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Ordförande för mötet   Vid protokollet 
 
 
Gunilla Swanteson Larsson  Lena Göthberg 
 
 
Justeras: 
 
 
Jarl Hultman   Göran Svennerholm 
   
  
  
    
 
 
 
      
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 


