Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening
Protokoll fört vid årsmöte 15 mars 2018 i Bunn
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Föreningens ordförande Erik Lindfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till ordförande för föreningsstämman valdes Anders Råsberg.
Till sekreterare för föreningsstämman utsågs Harriet Roosquist.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
Röstlängden fastställdes genom att den lista som samtliga närvarande 39 medlemmar antecknat sig på
godkändes.
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Chatrine Schander Ljunqvist och Johan
Uhr.
Stämman har utlysts i behörig ordning via e-post två veckor innan stämman samt
information på hemsidan och på Facebook.
Styrelsens årsredovisning föredrogs. Ekonomiansvarig Calle Thulin föredrog den ekonomiska
rapporten. Frågor ställdes om den stora skillnaden mot föregående års resultat. Den största avvikelsen är
koordinator som inte fanns på plats 2016. Därefter presenterades de olika fokusområdena. Vi kan
konstatera att Biosfärområdet blir mer och mer känt. Det finns ett femårigt Biosfärprogram från 2016
som följs.
Revisionsberättelsen föredrogs av Ragni Andersson.
Årsmötet beslutade fastställa resultat-och balansräkning.
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ersättningen till styrelsen beslutades vara oförändrad.
Den årliga medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.
Antalet styrelseledamöter beslutades vara oförändrat. Detta bör ses över i samband med Unescos
utvärdering.
Organisationernas ledamöter i styrelsen presenterades.
Magnus Apelqvist och Jenny Elf omvaldes till styrelsen för två år. Ådel Västbö-Franzén nyvaldes för
två år. Till suppleanter för ett år valdes Inger Ekengard (första suppleant) och Katarina Carthew.
Christian Friis valdes till ordförande för ett år.
Till auktoriserad revisor valdes Andreas Lidhed, till ordinarie lekmannarevisor valdes Ragni Andersson
och till suppleant valdes Arnold Sigonius
Till valberedning utsågs Martha Wägeus (sammankallande), Anders Berntsson, Nils-Erik Olofsson,
Evert Svensson och Petra Hansson.
Motion om gruvplanerna i Norra Kärr föredrogs av motionären Thor Ahlstrand. Styrelsens svar gavs av
Erik Lindfelt. Motionen föreslogs anses besvarad vilket godkändes.
Verksamhetsplan inklusive budget föredrogs och godkändes. Södra informerade genom Mats Blomberg
att man avser bidra med 25.000 kr per år i tre år. Det kommer att hållas ett möte med
grundarorganisationerna den 4 april.
Övriga ärenden: Styrelsen skall vara medlemsansvarig. Avgående styrelsemedlemmar avtackades med
blommor.
Den tillträdande ordföranden Christian Friis tackade för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat.
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