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Årsstämma 
Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) 
Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 
 
 

1) Mötets öppnande 
 
Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 
 

2) Val av mötesordförande 
 
Till ordförande för stämman valdes Anders Söderberg. 
 

3) Godkännande av dagordning 
 
Årsstämman beslutade  
att godkänna dagordningen 
 

4) Val av mötessekreterare 
 
Till sekreterare för stämman valdes Kaj Svensson 
 

5) Val av två protokolljusterare 
 
Till justerare av stämmans protokoll jämte styrelsens ordförande valdes Jimmy 
Lindsjö och Emelie Kärre. 
 

6) Mötets behöriga utlysande 
 
Årsstämman beslutade 
att mötet var behörigt utlyst. 
 

7) Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Maria Collings redogjorde medelst en fyllig power point-presentation för styrelsens 
verksamhet under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008 (bilaga 1). Föreningen 
har distribuerat ett vår- respektive höstprogram med ett gediget utbud av aktiviteter. 
Föreningen har inte bedrivit några projekt under perioden.  
 
Årsstämman beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 

8) Fastställande av resultat- och balansräkning  
 
Kaj Svensson lämnade kommentarer till föreningens resultat- och balansräkning. Inga 
frågor eller anmärkningar förelåg. 
 
Stämman beslutade 
att  fastställa resultat- och balansräkningen för år 2008. 
att gällande not 4 i resultat- och balansräkningen ta till protokollet att den faktura å 
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1 925 kronor som avser monterhyra för deltagandet i ESF-dagarna inte har betalats till 
organisationen bakom ESF utan till Naturskyddsföreningens länsförbund i Skåne. 
 

9) Revisionsberättelse 
 
Kaj Svensson förelade stämman revisionsberättelse (bilaga 2) upprättad av Henrik 
Rosengren, godkänd revisor vid KPMG i Malmö, i vilken stämman föreslås bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. 
 
Årsstämman beslutade 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2008. 
 

11) Val av styrelse för verksamhetsåret 2009 
 
Val av ordförande 
 
Stämman beslutade 
att  välja Jimmy Lindsjö till ordförande för Naturskyddsföreningen i Malmö. 
 
Val av kassör 
 

Stämman beslutade 
att  välja Anna Finberg till kassör tillika arbetsgivaransvarig i Naturskydds-
föreningen i Malmö. 
 
Val av ledamöter 
 
Stämman beslutade 
att  välja Adam Bahr som ordinarie ledamot samt vice ordförande i styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Malmö. 
 
att  välja George Bica, Maria Collings, Kaj Svensson och Sverker Wadén till 
ordinarie ledamöter i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Malmö. 
 
att välja Kim Servin och Camilla Waldem som suppleanter i styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Malmö. 
 

12) Val av revisorer och ombud till länsstämma 
 
Stämman beslutade 
att som revisorfirma för Naturskyddsföreningen i Malmö välja KPMG. 
att posten som revisorsuppleant tills vidare lämnas vakant men att stämman uppdrar 
åt styrelsen och valberedningen att tillsammans finna en lämplig kandidat. 
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Val av ombud till länsstämma 
 
Stämman beslutade 
att ge styrelsen i uppdrag att välja ombud till länsstämman. 
 

12b) Beslut angående förenings firmatecknare 
 

Stämman beslutade  
att som firmatecknare för Naturskyddsföreningen i Malmö, att var och en för sig 
teckna firma, välja ordförande Jimmy Lindsjö (personnummer 750517-4073) och 
kassör Anna Finberg (personnummer 850112-7164). 
 

13) Val av valberedning 
 
Stämman beslutade 
att välja Anders Söderberg, som också är sammankallande, och Rebecka Eriksson 
till ledamöter i valberedningen för Naturskyddsföreningen i Malmö.  
 

14) Ärenden som styrelsen förelägger stämman 
 
Styrelsen hade inga ärenden att förelägga stämman. 
 

15) Ärenden som väckts genom motion 
 
Inga motioner hade inkommit till stämman. 
 

16) Övriga frågor: informations- och beslutspunkter 
 
a) Workshop i re-design 

Helena Persson informerade om att ett missförstånd uppstått i samband med en 
planerad studiecirkel i re-design (d.v.s. uppiffning av gamla kläder). När programmet 
skrevs framgick det inte cirkeln var avgiftsbelagd och eftersom cirkeln nu står utan 
deltagare har man beslutat att omvandla den till en gratis workshop i Studiefrämjandet 
lokaler. Helena kommer inom kort att meddela datum och tid som ska läggas upp på 
hemsidan. 
 
b) Malmöfestivalen (14 – 21 augusti) 

Helena informerade om att hon blivit kontaktad av Malmöfestivalens ungdomssektion 
som kommer att finnas i sydöstra hörnet av Gustav Adolfs torg. Man har uttryckt 
önskemål om en tydligare profil kring hållbart tänkande och bjuder därför in 
Naturskyddsföreningen i Malmö att delta. Förslaget är att delta under två vardagar och 
att anordna programpunkter som vänder sig till ungdomar i åldern 13 – 19 år, t.ex. re-
design och medvetet mode. Det kommer att vara gratis för föreningen att delta. Ett 
eventuellt samarbete med Myrorna föreslogs eftersom de har ställt frågan pm 
föreningen är intresserad av ytterligare modevisning efter Miljövänliga veckan i 
höstas.  
 
Stämman beslutade angående punkt b) 
att delta i Malmöfestivalen i enlighet med vad som beskrivs ovan. 
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c) Projektet ”100 gånger miljö” 

Helena informerade om projektet ”100 gånger miljö” för viket vi beviljats miljöanslag 
från Malmö stad vilka inkluderar lön till en deltidsanställd (som är Helena). Projektet 
handlar i korthet om att sätta samman en inspirationsbok kring miljö med 
utgångspunkt från tankar, idéer och visioner från 100 malmöbor genom workshops 
och intervjuer. Styrelsen har fått en nulägesrapport för ett tag sedan. 
Stämmans ordförande Anders Söderberg utryckte ett önskemål om få ta del av 
resultatet vid nästa stämma. 
 
d) Beslut gällande extra programutskick om vårens aktiviteter till medlemmarna 

Då vissa felaktigheter förekommer i vårens program föreslogs att föreningen, om den 
anser sig ha råd, skulle göra ett kompletterande utskick till medlemmarna i samband 
med aprilnumret av Sveriges Natur. Adam Bahr lät ett förslag cirkulera kring bordet 
varvid han kortfattat redogjorde för dess innehåll.  
 
Stämman beslutade angående punkt d) 
att programutskicket ska tryckas och distribueras enligt ovanstående och därtill i 
fyrfärgstryck. 
 
e) Uppföljning av föregående stämmas uppdrag åt styrelsen  

I samband med 2008 års stämma fick den avgående styrelsen i uppdrag att planera 
aktiviteter inför innevarande års 100-årsjubileum. Maria Collings redogjorde för de 
aktiviteter föreningen planerat eller på annat sätt deltar i: 
- Den 1 maj startar klimatbudkavlen från Malmö till rikskonferensen i Stockholm 
(benämnd KK09). Tanken är att ombuden med muskelkraft ska ta sig till konferensen, 
t.ex. genom kanot eller cykling. Ett antal personer kommer att cykla på förmiddagen 
från Malmö till Lund och där lämna över till Tomas Björnsson som med sin fru ska 
cykla hela vägen till Stockholm. Vid dess ankomst till Medborgarplatsen den 14:e maj 
planeras happenings och mediala inslag. 
– Naturskyddsföreningens officiella födelsedag den 16 maj kommer att firas i hela 
landet inklusive i Malmö. Idag finns dock ingen konkret plan på aktiviteter.  
– Den 7 juni äger aktiviteten ”Från stad till hav” rum vilken sammanfaller med 
”Havets dag” som arrangeras av Sea-U på Handikappbadet i Malmö. Föreningen avser 
att chartra en företrädesvis miljövänlig buss som ska ta stadens folk till havet. På plats 
vid Handikappbadet erbjuds diverse familjeaktiviteter. Föreningen har för ändamålet 
beviljats 7 000 kronor i projektanslag från rikskansliet. 
 
f) Omval av justerare av stämmoprotokollet 

Under punkt 5, val av två protokolljusterare, valdes felaktigt Jimmy Lindsjö som 
justerare två gånger. Ordförande ska alltid justera protokollet och kan därför inte  
väljas som sådan.  
 
Stämman beslutade 
att istället välja Elsa Ramel att jämte ordförande (och tidigare valda Emelie Kärre) 
justera stämmoprotokollet. 
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g) Ombud till rikskonferensen 

Stämman beslutade 
att uppdra åt styrelsen att utse lämpligt antal ombud till rikskonferensen i 
Stockholm. 
 
h) Arvodering av kassör tillika arbetsgivaransvarig 

Anders Söderberg framlade förslaget att föreningens kassör bör arvoderas. Motiven till 
detta är dels en kompensation för ökad arbetsbelastning eftersom kassören blir den 
formellt arbetsgivaransvarige i styrelsen, dels som ett sätt att göra det lättare att i 
framtiden finna kassör er. Anders framlades själv motargumentet att Naturskydds-
föreningen är en ideell förening och att övriga arbetar frivilligt. Förslaget är att 
arvodera kassören med exempelvis 500 kronor per månad för den extra uppgift 
arbetsgivaransvaret innebär i förhållande till ordinarie kassörsuppgifter. En 
principdiskussion följde i vilken två motförslag till ovanstående förslag väcktes: 
- ja till att arvodera kassören men inte med ett fast månadsarvode utan utifrån de 
exaktantal timmar vederbörande specifikt lägger ned uppgifter relaterade på 
arbetsgivaransvaret 
- avslag på förslaget att arvodera kassören. 
 
Stämman beslutade angående punkt h) 
att arvodera styrelsens kassör för det arbete som, utöver ordinarie kassörsuppgifter, 
krävs för att fullfölja arbetsgivaransvaret under perioden mars till och med oktober i år 
samt att detta arvode ska baseras på faktiskt antal timmar som läggs ner på arbetet. 
att hänskjuta till styrelsen att fastställa en lämplig nivå på arvodet. 
 
 

17) Mötets avslutande 
 
Årsstämmans ordförande Anders Söderberg förklarade stämman avslutad.  
 
 

 
Malmö den 12 mars 2009 
 
 
 
 
Kaj Svensson 
sekreterare    

 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Jimmy Lindsjö             Emelie Kärre  Elsa Ramel 
ordförande              övrig  ledamot         övrig  ledamot 


