
 
VÄSTRA FRÖLUNDA NATURVÅRDSFÖRENING 
  
Protokoll från årsmöte 2016-03-23 
 
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 justeringspersoner tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 
protokollet. 

 Till justeringspersoner valdes Thore Jönsson och Mats Bernhardsson. 
  
4. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes och inga övriga frågor. 
  
5. Fastställande av röstlängd  
 Röstlängden fastställdes. Rolf Olsson övervakade röstlängden och alla skrev på. 
 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 Årsmötet ansågs ha blivit behörigen utlyst i samband med att kallelsen tillsammans med 

vårprogrammet skickades ut i början av februari, dryga 6 veckor innan årsmötet.   
 
 7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  

Mötessekreteraren frågade om alla läst verksamhetsberättelsen och detta hade gjorts i 
tysthet av alla.  Kassören Dennis Zetterberg föredrog föreningens ekonomiska berättelse. 
Ingela Wennerholm undrade vad som ingår i försäkringarna och detta redogjorde kassören 
för. Dom omfattar bl.a. stallet, fågeltornet, koskötarna mm. 
Ovanstående lades till handlingarna med ett godkännande. 
 

8. a) Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning 
Revisor Harald Sterner föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna gav 
kassören med beröm godkänt och Harald Sterner påpekade vikten av att 
styrelsen är enig om alla utgifter vilken den var, lades berättelsen och 
balansräkningen till handlingarna.  
 

 b) Revisionsberättelse för Föreningsrådet Västergårds Vale 
Mötesordförande föredrog revisionsberättelsen för Föreningsrådet Västergårds 
Vale. Denna godkändes och lades till handlingarna. 
Ingela Wennerholm förklarade att det egna kapitalet är en buffert p.g.a. att ingen 
försäkring finns och att Västergårds Vale står för alla eventuella kostnader som 
t.ex. vid inbrott, eventuell reparation mm.  
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9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen 
Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015. 
 

10. Behandling av motioner från medlemmarna 
 Inga motioner inkomna. 
 
11. Behandling av förslag från styrelsen 

Angående reservatet har styrelsen tänkt bjuda in Park och Natur och höra hur deras vidare 
arbete är tänkt att fortskrida. Det fattas bl.a. skyltar om vad som gäller i reservatet. 
Styrelsen skall även ta tag i deponin som ingår i miljöprogrammet. Park och Natur skall 
hjälpa till med förslag till uteklassrum för skolbarn. 
Föreningen bjuda in till öppet möte. Styrelsen missat att bjuda in nya medlemmar till 
informationsmöte. Även bjuda in alla kommunalråd att titta på Välenområdet tillsammans 
med ordförande för Park och Natur. 
 

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

 Enligt kassören inget fastställande av budgeten p.g.a. hyran för Gamla Åkeredsskolan. 
Styrelsen har givit ett bud till Lokalförvaltningen om 15.000 kr./år. Det tycker styrelsen är 
skäligt och vad föreningen har råd att betala, men får inget svar från Lokalförvaltningen 
som begärt betydligt mer. Medlemsavgifterna blir oförändrade för nästkommande år.  

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

verksamhetsåren 2015 och 2016 
 Eftersom ordförande 2015 valdes för verksamhetsåren 2015 och 2016, sitter 

ordförande ytterliga ett år. 
   
 b) Val av föreningens kassör för verksamhetsåren 2016 och 2017 
  Dennis Zetterberg omvaldes. 
  Kassören väljs växelvis med föreningens ordförande. 
 
 c)  Val av övriga ledamöter till styrelsen 

Tre ledamöter valdes på en tid av ett år och tre ledamöter valdes på en tid av två 
år. De ledamöter som omvaldes på ett år är: Leif Nilsson, Lena Göthberg och 
Ingemar Carlsson. De ledamöter som omvaldes på två år är: Eva Olsson, Urban 
Junevik och Annika Nordfeldt. 
 

 d) Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år 
  Omval av Harriet Gjertsson och Rolf Olsson. 

 
 

   
14. Val av revisorer varav en sammankallande jämte en revisorssuppleant för en tid av 

ett år 
 Omval av Kjell Bengtsson och nyval av Stig Lindström samt omval av revisors- 
 suppleanten Ann-Louise Göthe, alla för perioden 2016. 
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15. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år 
Omval av Kitt Rehn-Magnusson (sammankallande) och nyval av Per-Gunnar Danesjö. 

 
16. Övriga frågor 

Inga. Däremot avtackades Harald Sterner med lovord och en kruka med blommor.  
 
17. Mötets avslutande 
 Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Ordförande för mötet   Vid protokollet 
 
 
Gunilla Swanteson Larsson  Lena Göthberg 
 
 
Justeras: 
 
 
Thore Jönsson   Mats Bernhardsson 
   
  
     
 
 
 
      
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 


