
Konstituerande av Alefjälls Naturskyddsförening – ANF, Starrkärrs bygdegård 2012-02-01

Protokoll 

§ 1 Mötet öppnades av Bruno Nordenborg och alla hälsades välkomna.

§ 2 Till mötesordförande valdes Bruno Nordenborg.

§ 3  Till mötessekreterare valdes Ing-Marie Nordenborg.

§ 4 Bruno Nordenborg redovisade hur kallelsen till det konstituerande mötet hade förmedlats.

§ 5 Dagordningen fastställdes.

§ 6 Till rösträknare samt protokolljusterare valdes Mari Winroth och Mattias Andersson att tillsammans med 
ordförande justera mötesprotokollet.

§ 7 Den upprättade röstlängden bestod av 66 deltagare varav 3 observatörer från Vind i Ale AB .

§ 8 Roy Jansson höll ett inledningsanförande där han beskrev behovet av en förening som kan kanalisera missnöjet 
mot att Alefjäll hotas av vindkraftsexploatering.

§ 9 Mötet beslöt enhälligt att bilda en förening.

§ 10 Mötet beslöt enhälligt att föreningen skall heta: Alefjälls Naturskyddsförening – ANF.

§ 11 Mötet beslöt enhälligt att föreningen skall anslutas till: 
Föreningen Svenskt Landskapsskydd -FSL.

§ 12 Mötet beslöt enhälligt att anta de stadgar som presenterades på mötet för Alefjälls Naturskyddsförening – ANF.

§ 13 Till styrelseordförande på 1år valdes Bruno Nordenborg.

§ 14 Till styrelseledamot på 2 år valdes Ing-Marie Nordenborg (Sekreterare).
Till styrelseledamot på 1 år valdes Roy Jansson (Kassör).
Till styrelseledamot på 2 år valdes Birgit Andersson.
Till styrelseledamot på 1 år valdes Daniel Ferdinand.

§ 15 Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Stefan Sandberg.
Till styrelsesuppleant på 1 år valdes Per Dyfvermark.

§ 16 Till revisor på 2 år valdes Per-Arne Evelynson.
Till revisor på 1 år valdes Ingrid Johansson.

§ 17 Mötet beslöt att Bruno Nordenborg, (ordförande) och Roy Jansson (kassör) äger rätt att var för sig teckna 
föreningens firma.

§ 18 Till ledamot i valberedningen på 1 år valdes Mattias Andersson (sammankallande).
Till ledamot i valberedningen på 1 år valdes Ola Wiberg.
Till ledamot i valberedningen på 1 år valdes Morgan Nielsen.

§ 19 Medlemsavgiften fastställdes till 50 kr för enskilda medlemmar och 100 kr för familjer.

§ 20 Inga övriga frågor avhandlades på det konstituerande mötet.

§ 21 Mötet avslutades med ett välkomnande om att det efter vårt konstituerande möte finns tid för frågor som rör 
tekniska, juridiska, faktiska, praktiska och taktiska detaljer som handlar om vindkraft specifikt samt annat 
som inte direkt rör själva föreningsbildandet.  

Protokollet justerat:

Datum: Datum: Datum:

Ordförande Bruno Nordenborg Justerare  Mari Winroth Justerare  Mattias Andersson


