
Protokoll, Årsmöte, Alefjälls Naturskyddsförening,  

onsdag 2013-02-20, Starrkärrs Bygdegård kl 19:00 

� Årsmötet inleddes med kaffe/te och smörgås.  

§ 1. Årsmötets öppnandes med en presentation av styrelsen. 

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Bruno Nordenborg. Till sekreterare för mötet valdes Ing-
Marie Nordenborg. 

§ 3. Årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

§ 5. Barbro Hedelöv och Glenn Johansson valdes att tillsammans med ordföranden justera 
årsmötesprotokollet. 

§ 6. Röstlängden bestod av 36 medlemmar.  

§ 7. Bruno Nordenborg gick igenom verksamhetsberättelsen. 

§ 8. Roy Jansson redogjorde för hur föreningens ekonomi hanterats samt gick igenom resultat- 
och balansräkningen.  

§ 9. Per-Arne Evelynson läste upp revisionsberättelsen. 

§ 10. ANFs styrelse beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

� Mattias Andersson läste upp valberedningens förslag till styrelse och revisorer. 

§ 11. Val av styrelseordförande på ett år. 

� Omval av styrelseordförande 1 år: Bruno Nordenborg 

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter. 

� Omval av ledamot 2 år: Roy Jansson, Kassör  

� Omval av ledamot 2 år: Daniel Ferdinand 

§ 13. Val av en suppleant. 

� Nyval av suppleant 2 år: Robert Johansson 

§ 14. Val av revisorer. 

� Omval av revisor 1 år: Ingrid Johansson 

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

§ 16. Till valberedning på ett år valdes: Mattias Andersson, Ola Wiberg och Morgan Nielsen. 
Mattias A. är sammankallande. 

§ 17. Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad: 50 kr för medlem och 100 kr för familj. 

§ 18. Styrelsens förslag och information: 



1) Oförändrat bibehållen låg medlemsavgift eftersom inte kostnaden skall exkludera 
någon.  

 
Värva gärna fler medlemmar. Vi behöver veta åldern på de barn och ungdomar som är 
medlemmar för att kunna söka bidrag för olika verksamheter. För att kunna söka kommunalt 
aktivitetsbidrag behöver ANF ha uppgifter på antal pojkar och flickor 0-6 år, 7-20 år, 21-25 år 
samt medlemmar över 26 år. Viktigt att alla medlemmar anmäler förändring av adress, 
telefonnummer samt nya e-postadresser till föreningens kassör eller ordförande. 

2) Vi kommer att bevaka utvecklingen när det gäller vindbruksplanen/kommunens 
översiktsplan (ÖP). 

Någon gång under våren kommer ÖP att behandlas av kommunen. Så länge vindbruksplanen 
inte ändrats har många fastigheter byggförbud och andra olägenheter. Frågan om det med 
juridisk hjälp går att motsätta sig intrång/exploatering när det inte handlar om riksintresse 
diskuterades. Vi hjälps åt att undersöka frågan. Vi anpassar våra aktiviteter utifrån vad som 
händer. 

3) Kontakt tas med Naturskyddsförening i Ale (SNF). 

Förhoppningsvis har vi en samsyn i många frågor eftersom vi har ett grundläggande 
naturskyddsintresse. Det vore en styrka om vi kan stötta varandra i naturfrågor och vid 
remissrundor, mm. Styrelsen skall undersöka frågan. 

4) Kontakt tas med kommunekologen. 

Det är viktigt att vi etablerar en kontakt med den tjänsteman på kommunen som handhar våra 
hjärtefrågor, när det gäller natur-, miljöarbete och anlägga naturstigar som kan sätta Alefjäll på 
kartan. Styrelsen skall undersöka möjligheterna.  

5) Barn- och ungdomsverksamhet startas i ANFs regi. 

Medlemmar har efterfrågat möjligheten till barn- och ungdomsaktiviteter i ANFs regi. Syftet 
skulle vara att öka intresset och kunskapen om naturen och närmiljön. Tanken är att vi skall 
pröva olika aktiviteter som inte är schemalagda. Det kan vara ”holkinventering”, ”grodkoll”, hajk 
eller besök i bigården. När en aktivitet är bestämd så meddelas det via e-post till ANFs 
medlemmar och de som är intresserade anmäler sitt intresse. Vi känner oss för och utvärderar 
verksamheten.  

6) Upprustning och förvaltning av Naturreservatet Anfastebo.  

Vi vill tillsammans med Västkuststiftelsen, SNF, länsstyrelsen och kommunen försöka göra 
Anfastebo till ett trevligt utflyktsmål. Som naturskyddsförening känns det rätt att vårda de 
områden som med lagstadgad rätt är avsatta för det rörliga friluftslivet. Till att börja med 
behöver en parkeringsplats, välkomnande skyltar och stigar anläggas. Vi får arbeta för att alla 
intressenter hjälps åt. 

7) Möjlighet till naturstigar vid Hultasjön/Lillekärr undersöks. 

Samverkan med kommunekologen och SNF undersöks. 



8) Information angående geocaching, och undersökning av intresse. 

Mattias Andersson och Monica Salminen visade med ett bildspel och berättade vad geocaching 
är och hur man bedriver ”skattjakt med smartphone eller GPS”. De lovade att hjälpa dem som är 
intresserade att praktisera ”jakten” på riktigt. Informationen väckte intresse och geocaching är 
något som föreningen kan återkomma till under året. 

9) En ny kraftledning på 400kV är planerad att dras över Alefjäll.  

Diskussion med anledning av ledningsdragningen. De som drabbas av ledningen tvingas i vissa 
fall gå från hus och hem. Eftersom elledningen är av riksintresse så kan vi som förening inte 
göra mycket mer än att kräva att så få hushåll/bostäder som möjligt drabbas av 
ledningsdragningen. När det gäller ersättningsfrågor så finns hjälp att få från LRF.   

Ett stort problem är att alla tänkbara områden som är markerade som alternativa vägar för 
ledningen är belagda med byggförbud tills den slutgiltiga dragningen är beslutad.  

10) Information om Jehanders och Kollanda grus planer på utvidgning av 
täktverksamheter.  

Roy redogjorde kort om den planerade utvidgningen av grustäkterna i Kollanda som Jehander 
och Kollanda grus planerar. Vidare redogjordes för föreningens synpunkter på 
täktverksamheten och det samrådssvar som styrelsen lämnat. Allt material finns att läsa på vår 
hemsida.   

§ 19. Övriga frågor.  

En fråga ställdes angående vad som händer med Kollanda grus planer på bergkross och 
etablering av motorbanor norr om Kollanda invid Rannebergsvägen.  

Roy Jansson svarade att vad ANF känner till så har ingen anmälan inkommit till Länsstyrelsen 
ännu. ANF bevakar frågan och lovar att återkomma i ett medlemsbrev samt på hemsidan när 
något nytt framkommer i frågan. 

§ 20. Årsmötet avslutades med tack och en extra smörgås för dem som så önskade. 

 

 

 

Sekreterare: Ing-Marie Nordenborg 

 

Protokollet justerat 2013-03-02 

 

 

 

Bruno Nordenborg  Barbro Hedelöv  Glenn Johansson 


