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I HYLTE 

Årsmötesprotokoll  
Skärshults camping 2013-03-27 
 
Närvarande: Olle Lyding, Patrik Jigsved, Per-Axel Olsson, Lilly Holmén, Bertil Holmén, 
Sören Kabell, Eva Svensson, Jens Böggild, Christina Mineur, Lillian Olsson,  
Anders Tullander, Lisa Mogren, Björn Lood, Sten-Olof Engman och Bengt Johansson. 
Sammanlagt 15 personer. 
 
1. Mötesdeltagarna beslöt godkänna dagordningen. 
 
2. Anders Tullander valdes till ordförande för mötet.  
 Lisa Mogren valdes till sekreterare för mötet. 
 
3. Patrik Jigsved och Jens Böggild valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet. 
 
4. Mötet har blivit behörigen utlyst genom programutskick till medlemmarna. 
 
5. Lisa gjorde en genomläsning av 2012 års verksamhetsberättelse.  

 Kassör Lilly Holmén redogjorde för föreningens ekonomi under 2012 som är god. 
31/12-12 var behållningen 73 155 kr. Styrelsens verksamhetsberättelse lades till 
handlingarna. 

 
6. Olle Lyding läste revisorernas berättelse för mötesdeltagarna i vilken de 

rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
  
7. Årsmötet beslöt ge styrelsen full ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 
 
8. Ordförande Anders Tullander blev omvald att vara styrelsens ordförande för ett år 

framåt. 
 
9. Det beslutades att ordinarie i styrelsen också i fortsättningen ska bestå av sju stycken 

ledamöter inklusive ordföranden.  
 Lilly Holmén och Patrik Jigsved valdes om på två år. 
 (Sören Kabell, Lisa Mogren, Björn Lood och Jens Larssen valdes på två år 2012.) 
   
10. Jessica Johansson valdes in som styrelsens suppleant på ett år. Eva Svensson, Bertil 

Holmén och Juha Rankinen omvaldes som styrelsens suppleanter för ett år framåt.  
 
11. Som revisorer valdes Olle Lyding och Göran Fagernäs om på ett år. 
 Till revisorssuppleant blev Jens Böggild omvald. 
 
12. Per-Axel Olsson valdes om till sammankallande i valberedningen. Gert Björklund 

valdes in i valberedningen. Styrelsen skall försöka hitta någon yngre representant 
som suppleant i valberedningen. 
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13. Årsmötet tog beslutet att ordförande Anders Tullander 580617-1434 och kassör Lilly 

Holmén 420818-2602 var och en för sig eller i förening kan teckna föreningens 
firma. 

 
14. Antagande av nya stadgar. Kretsens gamla stadgar har försvunnit och går inte att 

hitta. Styrelsen förslår att kretsen antar de standardstadgar som riks har uppmanat oss 
att anta. Styrelsens förslag från 25/2 2013 diskuterades.  

 Nytt för Hylte naturskyddsförening blir hädanefter: 
• att skriva en verksamhetsplan 
• att vi behöver två revisorssuppleanter  
• att begreppet jäv klart framgår av de nya stadgarna. 

 Mötet beslöt anta de nya stadgarna, för att gälla vid nästa årsmöte. 
 
15. Lilly, Bertil, Sören, Anders, Björn och Lisa valdes att representera Hyltekretsen vid 

länsstämman 21 april på Getterön. 
 
16. Representanter till rikskonferensen 1-2 juni i Växjö utses av styrelsen. 
 
17. Övriga frågor: 
 Sören är undrande över en redovisning från vattenråden för Fylleån, Nissan och 

Lagan som säger att fisken inte längre är svartlistad pågrund av kvicksilver. Han har 
ringt och skrivit till Länsstyrelsen utan att få svar. Jens föreslår att vi kan skicka ett 
brev i naturskyddsföreningens namn till Länsstyrelsen. 

 Patrik tror att gränsvärdena för kvicksilver har ändrats eller är borttagna. 
 Vattenråden har möten dagtid. Frågan ställdes vem som har tid att gå på möten eller 

hämta ut dokumentation och uttyda den. Ett förslag är att vi bevakar de olika 
vattenråden, Sören (för Lagan), Bengt i Stenshult (för Fylleån) och Björn (för 
Nissan). 

 

 Sören redogjorde för ett vattenråd i Ljungby där problemet med brunt vatten 
behandlades. Det pågår nu forskning för att reda ut varifrån varje molekyl i det bruna 
vattnet kommer. 

 

 Bertil tyckte att det var olyckligt att ordet "nytt" försvunnit i vårt program från spf:s 
vandring "gammalt och nytt" eftersom målet var ett helt nytt "gravstensmuseum". 

 

 Lilly påpekade att vi borde ändra så att tre styrelseledamöter väljs in på två år till 
styrelsen varje år eftersom det i nuläget väljs in två vartannat år och fyra vartannat år 
(förutom ordförande som väljs varje år). Denna förändring kan göras först till nästa 
årsmöte 

  
16. Årsmötet avslutades. 
 
 
 
 ……………………………………… …………………………………….. 
 Lisa Mogren, sekreterare vid årsmötet Anders Tullander, mötesordförande 
     
 
 
 ………………………………….. ………………………………………. 
 Patrik Jigsved, justerare  Jens Böggilt, justerare 


