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Möte med styrelse för Biosfärområde Östra
Vätterbranterna – ideell förening
Tid: 21 mars 2013, kl. 17.30-18.15
Plats: Ingaryds gård, Tenhult
Deltagare: Jenny Elf, Anders Råsberg, Anneli Wirtén, Claes Hellsten, Calle Thulin, AnnMari Nilsson, Petra Hansson, Göran Karlsson, Johan Uhr, Gustav Gustavsson, Lillemor
Hakeman, Ola Jennersten och Ryno Andersson
Saknades: Susanne Svenson, Simon Jonegård, Håkan Strotz, Magnus Apelqvist
Dagens stora och glada nyhet meddelades innan mötet; Simon Jonegård blev far på själva
årsmötesdagen. Ann-Mari uppmanade mötet att försöka få till en tradition där nya
medlemmar föds in i föreningen till vart årsmöte och därmed blir hedersmedlemmar med
särskild (men oklar) status.
§24 Mötets öppnande
Ann-Mari Nilsson öppnade det extrainsatta styrelsemötet
§25 Val av sekreterare
Till sekreterare utsågs Claes Hellsten.
§26 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§27 Val av justerare för mötet
Till justerare av dagens protokoll valdes Jenny.
§28 Ansökan om medel från regionförbundet
Johan presenterade den ansökan om medel till biosfärprogrammet som
regionförbundet ska ta ställning till. Styrelsen beslutade att godkänna ansökan och
ge Johan och Simon mandat att vid behov justera densamma.
§29 Information om övriga projekt
Ryno berättade om notdragningsprojektet som framskrider med kartläggning,
intervjuer och fältbesök. En notplats ska restaureras och en skrift om notdragning
skall tas fram.
Lillemor informerade om pågående arbete i Hakarp med förstudie för renovering av
kyrkan och möte med Dick Harryson den 15:e oktober. Simon och Lillemor fick i
uppdrag att fortsätta diskutera om projektet.
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Jenny informerade om den förstudie finansierad av Leader Sommenbygd som hon
leder. Syftet är att undersöka möjligheterna till storskalig och rationell hamling för
bioenergiproduktion. Gränna Skogsgrupp är huvudman för förstudien.
§30 Stadgeändringar
Mötet beslutade att godkänna de av kansligruppen föreslagna stadgeändringarna
och förelägga dessa för årsmötet för beslut. Förslaget till ny skrivning lyder:
"Medlem i biosfärföreningen har rätt att under verksamhetsåret delta i
sammankomster som anordnas för medlemmarna samt erhålla information om
föreningens angelägenheter. Medlemmar i föreningen har rätt att till
föreningsstämman inlämna motioner i enlighet med § 21."
”Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast nio (9) veckor före ordinarie
föreningsstämma.”

§31 Övriga frågor
Det förestående årsmötets upplägg diskuterades. Beslutades att avsluta årsmötet
med att ansvariga för respektive projekt ger en väldigt kort presentation av dessa.
§32 Avslutning
Ann-Mari välkomnade Gustav Gustavsson som Södra-representant i styrelsen samt
tackade styrelsemedlemmarna för arbetet under året och avslutade därmed mötet.
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