
Naturskyddsföreningen, Örebro-kretsen 

Årsmöte tisdagen den 14 mars kl 18:00  

Gamla mejeriet, Karlslund 
 

 

 

Förslag till dagordning 

 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

5. Revisorernas berättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

7. Beslut om antalet styrelseledamöter 

8. Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen 

9. Val av övriga styrelseledamöter 

10. Val av två revisorer och revisorssuppleanter 

11. Val av valberedning 

12. Val av ombud till länsstämman och rikskonferens samt suppleanter för dem 

13. Motioner och förslag från styrelsen 

a. Styrelsens förslag att avveckla lokalen i Mejeriet samt motion om 

lokalen 

b. Motion med förslag till stadgeändringar 

c. Motion med förslag till ”brevbärarsystem”. 

d. Motion rörande att öka kontakten mellan styrelsen och medlemmarna  

e. Motion rörande varningstext på flygresor 

f. Motion rörande att ena partierna om miljöprogram 

14. Övriga frågor 

15. Mötets avslutande 

  



Kommentarer till dagordningen. 

 

P12. I år hålls ingen riksstämma, men en rikskonferens hålls i Skövde 12-14 

maj. Den skall förbereda förslag till nya verksamhetsriktlinjer för åren 2019-

2022 inför riksstämman 2018.  

 

P13a. Lokalen i Mejeriet. Som aviserats i kallelsen föreslår den avgående 

styrelsen att vi avvecklar lokalen. Det grundas i korthet på att lokalen utnyttjas 

så pass litet att det inte motiverar att vi behåller den. Det är ofta både mer 

praktiskt och billigare att utnyttja andra lokaler för möten och medlemsträffar. 

Karlslunds Hembygdsförening är beredd att överta kontraktet och även att låta 

oss ha verksamhet i lokalen i samråd med dem. Det finns också andra 

möjligheter att dela lokalen. 

 

P13b. I en motion finns förslag till ändringar i stadgarna. Ett förslag är att tiden 

för kallelse till årsmötet skall utökas från 2 till 4 veckor för att kallelsen skall 

komma innan motioner skall lämnas (3 veckor före mötet). Innan kallelsen gått 

ut kan man ju inte veta när årsmötet skall hållas och därmed inte heller när det 

återstår tre veckor. Ett annat förslag är att antalet styrelsemöten skall utökas 

från minst 4 till minst 10. Styrelsen tillstyrker den del av motionen som avser 

att ta bort en dubbelskrivning i stadgarna, men avstyrker den i övriga delar. I 

stället föreslås att vi ändrar tiden för att lämna in motioner till ett fixt datum, 

förslagsvis 31 januari.  

 

P13c. Brevbärarsystem. Styrelsen avstyrker med motiveringen att hemsidan, 

Facebook-sidan och epost är snabbare, effektivare och även mer miljövänliga 

kanaler. Det är inte heller en trivial uppgift att organisera arbetet och försäkra 

sig om att det når alla berörda. Vi kan exempelvis inte förvänta oss att ha 

tillgång till portkoder, (tillfälliga) adressändringar m.m.  

 

P13d. Kontakten mellan styrelsen och medlemmar.  

Alla större aktiviteter annonseras på hemsidan. Styrelseprotokollen samlas i 

en pärm på kansliet. Under 2016 lades tre nyhetsbrev ut på hemsidan. Det 

enda skriftliga utskicket till medlemmarna var kallelsen till årsmötet. Styrelsen 

föreslår att motionen besvaras med att de som så önskar kan själva kontakta 

styrelsen och få styrelseprotokollen tillsända via epost.  

 

P13e. Varningstexter på flygresor. Styrelsen föreslår att motionen besvaras 

med att förslaget vidarebefordras till Riks.  

 

P13f. Ena partierna om miljöprogram. Styrelsen föreslår att motionen besvaras 

med att föreningens syfte inte alltid främjas av kompromisser där alla är 

överens. Om det finns en majoritet för ett mer miljövänligt alternativ bör det 

vara att föredra framför en utvattnad kompromiss. 


