
 
 
 
 
 

Protokoll fört vid föreningsstämma onsdag 4 mars 2015 
 
 
1.  Inga Skoog utsågs att leda förhandlingarna och Christian Gottlieb att föra 

protokoll. Före förhandlingarna gav Inga en trevlig presentation av 
Friluftsfrämjandets verksamhet. Inga är ordförande i lokalavdelningen i Lidingö 
och framhöll bl.a. våra föreningars gemensamma intressen. 

 
2. Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Bernt Röndell och Klas Ancker. 
 
3. Stämman ansågs utlyst i behörig ordning. 
 
4.  Föreningens vice ordförande Elvy Löfvenberg läste upp och kommenterade 

föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året. Därefter redogjorde 
föreningens kassör Helena Klangemo för ekonomin. Sedan ordet lämnats fritt för 
frågor och kommentarer beslutades att lägga verksamhetsberättelse och bokslut 
till handlingarna. 

 
5.  Pia Hammarberg företrädde revisorerna, läste upp revisionsberättelsen och 

föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarfrihet för 2014 års förvaltning. 
 
6. Stämman gick på revisorernas linje och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 

års förvaltning. 
 
7. Valberedningens Elise Sörgaard var föredragande i punkt 7-10. Stämman följde 

valberedningens förslag att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 7. 
 
8. Stämman följde valberedningens förslag att ge Isak Isaksson förnyat förtroende 

som ordförande i kretsen tillika i styrelsen. 
 
9. Stämman följde valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter 

innebärande omval av Christian Gottlieb, Helena Klangemo, Elvy Löfvenberg och 
Bernt Röndell samt nyval av Eva Backlund och Helena du Rées. Ledamöterna 
Carl-Johan Mannheim och Sixten Hillerhag (fältbiologrepresentant) har avböjt 
omval. 

 
10. Stämman följde valberedningens förslag och omvalde Pia Hammarberg och Jan-

Erik Andersson till revisorer. 
 
11. Elise Sörgaard utsågs som ledamot och sammankallande i valberedningen. Till 

ny ledamot valdes Markus Klar. Birgitta Stenberg, som varit ledamot i den gamla 
valberedningen men inte var närvarande på årsmötet, valdes för ytterligare ett år 



under förutsättning att hon är villig till detta. Elise Sörgaard fick uppdraget att 
höra med Birgitta.  

12. Inga ärenden hade väckts genom motion. 
 
13.  Styrelsen hade inga ärenden att förelägga stämman och några övriga ärenden 

förelåg inte heller. 
 
14. Inga Skoog förklarade därmed stämman avslutad. Efter förhandlingarna 

redovisade Bernt Röndell Europeiska miljöbyråns rapport "State of Environment".   
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