Eslövsbygdens Naturskyddsförenings Årsmöte 2018-03-15
på Karidal

1 Årsmötets öppnades av Arne Olsson
2 Årsmötet ansågs behörigt utlyst då kallelse till årsmötet har bifogats
vårprogrammet som gick ut till medlemmarna den 11 februari. Årsmöteshandlingarna
skickades ut den 11 mars. 17 medlemmar deltog i årsmötet.
3 Dagordningen godkändes.
4 Till ordförande för årsmötet valdes Uno Blücker.
5 Till sekreterare för årsmötet valdes Britt-Marie Hansson.
6 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Jan Nilsson och Britt-Marie Lilja.
7 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
8 Resultat och balansräkningen redovisades av kassören och fastställdes.
9 Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn och godkändes.
10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
11 Styrelsens förslag om ekonomisk förvaltning.
Vid föregående årsmöte diskuterades förvaltningen av föreningens medel och
möjligheten att byta bank och fonder till mer etiska och hållbara alternativ.
Styrelsen föreslår att byta till Sparbanken Skåne. Styrelsen har också varit i kontakt
med Riksföreningen angående fondplacering. Riksföreningen håller på att uppdatera
sin policy. Styrelsen anser därför att vi bör invänta deras resultat och att göra
omplaceringen både vad gäller bank och fonder samtidigt.
Möte med Skånes Sparbank är inplanerad till slutet av mars.
Mötet ger styrelsen mandat att genomföra ändringarna förutsatt att det är förankrat i
Riksföreningen.
12 Motion har lämnats in av Tina Wueggertz som vill starta Natursnoksgrupp i Eslöv.
Tina redogör för sina planer som mötet ställer sig mycket positivt till. Hon arbetar
vidare genom kontakter med Riksföreningen och kommunen. Styrelsen kommer att
bevilja ekonomiskt stöd till material för aktiviteterna.
13 Vision och verksamhetsplan för 2018 föredrogs och godkändes.
14 Budgeten fastställdes.
15. Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter varav en är ordförande.
Hälften av ledamöterna på 1 år och hälften på 2 år.
16 Arne Olsson valdes till ordförande på 1 år.

17 Styrelseledamöter för 2 år: omval av Katarina Månsson och Lars-Olov Strand.
Styrelseledamöter på 1år: omval av Tore Pålsson.
I styrelsen ingår även Madalina Andreasson som valdes 2017 på 2 år
4 platser är vakanta.
18 Omval av Uno Blücker till revisor för 2 år och Alf Andersson som
revisorssuppleant för 1 år.
19 Inga förslag till valberedning
20 Inga övriga frågor.
21 Mötesordförande avslutade mötet.
Efter mötet bjöds på sedvanlig grön tårta och Jan Johannesson visade ett uppskattat
program med bilder från den skånska naturen.
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