Protokoll för Alefjälls Naturskyddsförenings årsmöte 2016-03-30
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Mötet öppnandes
Till ordförande för mötet valdes Bruno Nordenborg och till sekreterare för mötet valdes
Ing-Marie Nordenborg
Årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
Dagordningen fastställdes med tillägg ”D & E” under punkten ”19 Styrelsens information och förslag”.
Till protokolljusterare valdes Göran Grolander och Rut Jansson.
Deltagarantalet fastställdes till 14 medlemmar.
Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna året.
Genomgång av resultat- och balansräkning för det gångna året.
Revisorernas berättelse läste upp och godkändes.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Till styrelseordförande på ett år, (2016) valdes Bruno Nordenborg.
Till ordinarie styrelseledamöter för två år, (2016-2017) valdes Olof Stigh och Peter Hallberg.
Till styrelsesuppleant för två år, (2016-2017) valdes Olle Bergström.
Till revisor för två år, (2016-2017) valdes Elin Niklasson.
Mötet beslöt att Bruno Nordenborg (ordförande) och Roy Jansson (kassör) äger rätt att var för sig teckna
föreningens firma.
Till valberedning på ett år,(2016) valdes Birgit Andersson sammankallande, Solgerd Dahl och
Ingrid Johansson.
Årsmötet fastställde en enhetstaxa för enskilt- eller familjemedlemskap till 75 kr.
Inga motioner har inkommit.
Styrelsens information och förslag:
Information angående projekt Fyrskog samt Gothia Vinds pågående konkurs:
Bruno och Roy redogjorde för nuläget utan att kunna förutspå vad det nuvarande konkursläget för Gothia Vind
kommer att innebära. Vi bevakar utvecklingen.
Information angående senaste turerna för den planerade 400kV-kraftledningen över Alefjäll:
Bruno redogjorde för Svenska Kraftnäts utspel och visade kartor på den senaste ledningsmarkeringen.
Information angående Mark och Miljödomstolens beslut gällande Jehander Sand & Grus AB överklagan av
avslag för utökat täkttillstånd:
Roy redogjorde för sitt möte med MMD och dess beslut i ärendet.
Information angående skrivelse till myndigheter ang. naturreservatet Anfastebo:
Bruno redogjorde för de skrivelser som ANF skickat till berörda myndigheter för att Naturreservatet skall
skötas enligt fattade beslut.
Information och senaste nytt om avverkningshotad tjäderskog vid Hultasjön:
Roy informerade om inventeringar och de skrivelser ANF avgett för att freda tjäderspelsplatserna.
Övriga frågor: Roy informerade om skogsvandring till Lillekärr söder om Hultasjön söndagen den 17 april.
Årsmötets avslutades med ett tack till Stefan Sandberg, avgående styrelseledamot.
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