
Protokoll fört vid årsmöte 

Närvarande deltagare: Lilly Holmén, 
Svensson, Jens Bøggild, Bo Tengnäs, 
på telefon var även Jessica Johansson och Lisa Rimestad.

 

1 Mötet öppnades av ordföranden, dagordningen lästes upp och godkändes.

2 Anders Tullander valdes till ordförande för årsmötet.

3 Patrik Jigsved valdes till mötets sekreterare.

4 Lilly Holmén och Bertil Holmén
årsmötets protokoll. 

5 Årsmötets kallelse blev godkänd.

6 Verksamhetsberättelsen 
ordföranden och lades därefter till handlingarna.

7 Bokslutsredogörelse av 
vid 2019 års utgång totalt 

8 Revisorernas berättelse lästes upp
bokföringen och funnit den vara utan anmärkning. 

9 Ansvarsfrihet för Naturskyddsföreningen Hylte

10 Verksamhetsplanen för 2020

11 Beslut togs om att antalet styrels
inräknad. 

12 Som ordförande för kretsen och st
omvaldes Anders Tullander.

13 Som övriga styrelseledam
Rimestad på två år. 

14 Som styrelsesuppleanter omvaldes 
Nicklas Larsson och Amanda
Rimestad. 

15 Som revisorer omvaldes Göran 
omvaldes Jens Bøggild, 

16 Till valberedning nyvaldes styre
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rotokoll fört vid årsmöte på Torups Gästgivaregård, 2020

Lilly Holmén, Bertil Holmén, Patrik Jigsved, Bitte Rosén Nilsson,
gnäs, Ann Pettersson, Ulf Nilsson och Anders Tullander.

essica Johansson och Lisa Rimestad. 

tet öppnades av ordföranden, dagordningen lästes upp och godkändes.

Anders Tullander valdes till ordförande för årsmötet. 

Patrik Jigsved valdes till mötets sekreterare. 

Bertil Holmén valdes att till jämte mötets ordförande justera 

rsmötets kallelse blev godkänd.  

n för Naturskyddsföreningen Hylte 2019 gicks igenom
och lades därefter till handlingarna. 

av kassör Lilly Holmén. Hos Naturskyddsföreningen Hylte 
totalt 65 500 kr. 

lästes upp. Göran Fagernäs och Björn Lood har 
nit den vara utan anmärkning.  

Naturskyddsföreningen Hyltes styrelse beviljades för år 

Verksamhetsplanen för 2020 fastställdes. 

Beslut togs om att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken, med ordföranden 

för kretsen och styrelsen inom Naturskyddsföreningen Hylte 
omvaldes Anders Tullander. 

Som övriga styrelseledamöter omvaldes Eva Svensson, Bitte Rosén Nilsson och Lisa 

anter omvaldes Gustav Ivarsson. Nyinvalda blev Turid 
och Amanda Feldt, som ersatte Jens Larsen, Marie Persson och Lisa 

Som revisorer omvaldes Göran Fagernäs och Björn Lood. Som suppleanter
ggild, och Polly Danneskiold-Samsøe. 

nyvaldes styrelsen, som även blir sammankallande.  

Sid 1 

2020-03-18 

tte Rosén Nilsson, Eva 
Ulf Nilsson och Anders Tullander. Med 

tet öppnades av ordföranden, dagordningen lästes upp och godkändes. 

valdes att till jämte mötets ordförande justera 

gicks igenom av 

Naturskyddsföreningen Hylte fanns 

har granskat 

år 2019. 

eledamöter ska vara sju stycken, med ordföranden 

yrelsen inom Naturskyddsföreningen Hylte för ett år 

öter omvaldes Eva Svensson, Bitte Rosén Nilsson och Lisa 

Turid Brodin, 
, som ersatte Jens Larsen, Marie Persson och Lisa 

. Som suppleanter för dessa 



 

17 Som representanter till länsstämman 26 
Länsstämman kan bli inställd. Styrelsen fick i uppdrag att utse eventuell representant.

18 Som representant till Rikskonferensen 12
Rikskonferensen kan bli inställd. Styrelsen fick i uppdrag att utse eventuell 
representant. 

19 Beslut togs om att ordförande Anders Tullander
får teckna föreningens firma.

20 Inga ärenden togs upp som styrelsen förelägger stämman.

21  Inga ärenden togs upp som väckts genom motion.

22 Under övriga frågor var 

 Bertil Holmén: Vill hålla i aktiviteter, titta på jättegrytor väster om Fegen.

 Jessica Johansson ( närvarande
Jälluntofta Älgskötselområde jämfört med tidigare år. Det sker en aktiv vildsvinsjakt i 
området.  

 Lisa Rimestad ( närvarande
mycket älg. 

 Bo Tengnäs: Betestrycket av både älg och rådjur är för högt i kommunen. 

 Ulf Nilsson: Betestrycket på tall är lågt eftersom älg betat mycket på blåbärsris denna 
snöfria vinter. 

23 Anders Tullander avslutade årsmötet.

 

………………………………
Mötessekreterare Patrik Jigsved
 
…………………………………
Justerare Lilly Holmén 
 
 
Efter årsmötet åt vi god mat
föreläsning om deras tidigare arbete inom naturvård och miljöstrategiarbete
kommun. 
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presentanter till länsstämman 26 april på Hamra i Kungsbacka valdes ingen. 
Länsstämman kan bli inställd. Styrelsen fick i uppdrag att utse eventuell representant.

Rikskonferensen 12-14 juni i Mora valdes ingen. 
Rikskonferensen kan bli inställd. Styrelsen fick i uppdrag att utse eventuell 

Beslut togs om att ordförande Anders Tullander 580617-1434 och kassör
teckna föreningens firma. Styrelsen kommer att konstituera sig, och utse kassör.

Inga ärenden togs upp som styrelsen förelägger stämman. 

Inga ärenden togs upp som väckts genom motion. 

 det inlägg från följande: 

: Vill hålla i aktiviteter, titta på jättegrytor väster om Fegen.

närvarande via telefon): Det är mindre antal älgar i Unnaryd
Jälluntofta Älgskötselområde jämfört med tidigare år. Det sker en aktiv vildsvinsjakt i 

ärvarande via telefon): Det finns mycket vildsvin, men inte så 

: Betestrycket av både älg och rådjur är för högt i kommunen. 

: Betestrycket på tall är lågt eftersom älg betat mycket på blåbärsris denna 

slutade årsmötet. 

………………………………… ………………………………………….
Mötessekreterare Patrik Jigsved Mötesordförande Anders Tullander

………………………………… ………………………………………….
  Justerare Bertil Holmén 

årsmötet åt vi god mat, därefter höll Bo Tengnäs och Bitte Rosén Nilsson
deras tidigare arbete inom naturvård och miljöstrategiarbete

Sid 2 

valdes ingen. 
Länsstämman kan bli inställd. Styrelsen fick i uppdrag att utse eventuell representant. 

Rikskonferensen kan bli inställd. Styrelsen fick i uppdrag att utse eventuell 

och kassör var för sig 
Styrelsen kommer att konstituera sig, och utse kassör. 

: Vill hålla i aktiviteter, titta på jättegrytor väster om Fegen. 

): Det är mindre antal älgar i Unnaryd-
Jälluntofta Älgskötselområde jämfört med tidigare år. Det sker en aktiv vildsvinsjakt i 

): Det finns mycket vildsvin, men inte så 

: Betestrycket av både älg och rådjur är för högt i kommunen.  

: Betestrycket på tall är lågt eftersom älg betat mycket på blåbärsris denna 

…………………………………………. 
s Tullander 

…………………………………………. 

och Bitte Rosén Nilsson en intressant 
deras tidigare arbete inom naturvård och miljöstrategiarbete i Hylte 


