
KALLELSE till årsmöte för Naturskyddsföreningen Västernorrland

Tid:  söndag 8 maj  2022  kl 10 – ca 14
Plats:  Brynge kulturområde, Sidensjö, Örnsköldsvik  

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen inom Västernorrlands län inbjuds härmed till årsmöte 
(länsstämma). Vi börjar med årsmötesförhandlingar, sen bjuder länsförbundet på lunch och därefter 
får vi en visning av Brynge kulturområde (som ligger ca 1,5 mil sydväst om Örnsköldsvik).

Kretsarna i länet har röstberättigade ombud vid stämman. Ombuden utses av resp. kretsstyrelse 
eller av kretsens årsmöte. Antalet ombud per krets beror på antal medlemmar och är följande:

Sundsvall -Ånge 5 ombud
Timrå 4 ombud
Härnösand 4 ombud
Örnsköldsvik 4 ombud
Höga kusten -Ådalen 4 ombud

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
10.Fastställande av verksamhetsplan för 2022.
11.Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
12.Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
13.Val av övriga styrelseledamöter
14.Eventuella fyllnadsval
15.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16.Val av valberedning
17.Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning (ej aktuellt i år)
18.Ärenden som styrelsen förelägger stämman: 

a.   Anta nya stadgar för länsförbundet (enl. utsänt förslag)
b.  Utse 2 ledamöter till kansliets styrgrupp.

19.Ärenden som väckts genom motion:  Inga motioner har inkommit.
20.Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande görs senast 2 maj  genom mejl till Maria Danvind, 
maria.danvind@naturskyddsforeningen.se
Kretsarna meddelar senast samma dag vilka som är ombud för kretsen.
 

Välkommen!
Naturskyddsföreningen Västernorrland
Staffan Landström, ordförande
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