
 

Protokoll Årsmöte 2010-03-18, Spårvägshallarna, Stockholm  
 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Leif Schöndell och till sekreterare Eva 
Frykman. 
 

 
2. Val av två protokollsjusterare 

Monika Oredsson och Mikael Wulff utsågs att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 
  
 

3. Val av valberedning 
Till uppdraget att utgöra valberedning omvaldes Carina Edblad, Sven-
Inge Svensson och Thomas Forsberg. 
 

4.  Förvaltningsberättelse och kassaredogörelse för 
verksamhetsåret 2009 
Ordförande Leif Schöndell föredrog verksamhetsberättelsen och kassör 
Reidar Danielsson redogjorde för kassaförvaltningen 2009. 
Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse biläggs protokollet. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och 
kassaredogörelsen. 
 

5. Revisionsberättelse 
Revisor Ulrika Lernefalk läste upp revisionsberättelsen för 2009. 
Revisionsrapporten biläggs protokollet. 
 
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2009. 
 

7. Val av ordförande, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen 
 I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att välja 
Leif Schöndell till ordförande för ett år, 
Högni Hansson och Yvonne Eklund till ordinarie ledamot för två år och 
Lars Wilke till ersättare för två år. 
 

    

    

 



 

    

    

 

Noterades att Reidar Danielsson och Eva Frykman kvarstår som ordinarie 
ledamöter samt att Lotta Olsson och Mats-Åke Bygdemark kvarstår som 
ersättare ytterligare ett år (valda 2009-2010). 
 

8. Val av revisorer  
I enlighet med valberedningens förslag valdes Ulrika Lernefalk och 
Ingegärd Karlsson till revisorer för år 2010. 
 

9. Fastställande av årsavgift för 2011 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2011 ska vara oförändrat 
300 kr. 
 

10. Övriga frågor 
Ordförande tog upp två frågeställningar till diskussion. 
Vad vill medlemmarna ha ut av miljöchefskonferensen? 
Vad vill medlemmarna ha ut av föreningen? 
Följande synpunkter noterades: 
- Gå ut och fråga framförallt de medlemmar som valt att inte komma till 

konferensen, de som är här har tilltalats av upplägget. 
- Trängd kommunal ekonomi och andra konkurrerande arrangemang i 

närtid har fått en del att avstå från konferensen. 
- Att träffa andra miljöchefer är det viktigaste med mötet. 
- Engagera miljöchefer som jobbat med intressanta problem som 

”föreläsare” vid konferensen. 
- Anordna studieresor i samband med konferensen. 
- Hitta mer regionalt engagemang i föreningen, så att inte styrelsen 

behöver göra hela jobbet. 
- Skicka ut information till medlemmarna oftare. På så vis kan också 

medlemmar komma med input till exempelvis remissvar och genom 
detta underlätta styrelsens arbete. 

 
11. Avslutning 

Ordförande tackar alla för deltagandet i årsmötet och för förtroendet. 
Därefter förklarades mötet avslutat. 
 
 
 
Leif Schöndell   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 

 
Justeras: 
 
 

Monika Oredsson   Mikael Wulff 


