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Protokoll årsmöte 2015-03-12 

Tid: 16.45–17.15 
Plats: Scandic Foresta, Lidingö 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande väljs Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun, och till 
sekreterare väljs Anders Ramberg, Falkenbergs kommun. 

2.  Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
Till justerare väljs Johan Stock, Sigtuna kommun och Malin Österlund, 
Vännäs kommun 

  
3. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse för verksamhetsåret 2014 

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelse och kassaredogörelse. 

4. Revisionsberättelse 
 Sven-Inge Svensson läser upp revisionsberättelsen.  

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014. 
Årsmötet beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  

6. Val av ordförande för ett år 
Årsmötet beslutar att välja Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun, till 
ordförande. 

7. Val av ledamöter i styrelsen 
Årsmötet beslutar utse följande ledamöter till styrelsen: 
Jari Hiltula, Åre kommun, ett år kvar 
Anders Ramberg, Falkenbergs kommun, ett år kvar 
Ann-Charlotte Glantz, Upplands Väsby kommun, omval på två år 
Annica Malmer, Mullsjö-Habo, nyval på två år 

8. Val av ersättare i styrelsen 
Årsmötet beslutar utse följande ledamöter som ersättare i styrelsen: 
Helena Götherfors-Westman, Södertälje kommun, ett år kvar 
Björn Berséus, Lunds kommun, nyval på två år 
Eva Kinnvall, Skellefteå kommun, fyllnadsval på ett år 

9. Val av revisorer 
Årsmötet beslutar utse följande revisorer: 



Margareta Green-Palo, Umeå kommun, omval på ett år 
David Melle, Gnosjö kommun, omval på ett år 

10.Val av valberedning 
Årsmötet beslutar utse följande valberedning: 
Eva Frykman, Katrineholms kommun, omval på ett år 
Conny Eskilsson, Värnamo kommun, omval på ett år 
Margareta Eiserman, Norrhälsinge Miljökontor, nyval på ett år 

11. Fastställande av årsavgift för 2016 
Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift på 300 kr. 

12.Övriga ärenden 
En fråga som uppkommit är hur vi ska informera föreningens medlemmar om 
var i vårt land medlemmarna finns? 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att lägga ut det register som tagits 
fram av Lars Wilke, Härryda kommun. 

  
Vidare så avtackade årsmötet Lars Wilke och Jenny Jonsson för deras arbete i 
föreningens styrelse. Lars och Jenny har varit styrelserepresentanter i 9 år 
respektive 3 år. 

  
  
  
  
 Sven-Inge Svensson Anders Ramberg 
 Ordförande Sekreterare 
  
  
  
 Johan Stock Malin Österlund 
 Justerare Justerare
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