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Protokoll fört vid årsmöte på Bäckhästen Bageri & Café, Bäck, 2022-04-04 

Närvarande deltagare: Lilly Holmén, Bertil Holmén, Karin Fagernäs, Turid Brodin, Patrik 
Jigsved, Bitte Rosén Nilsson, Eva Svensson, Nicklas Larsson, Gunilla Kabell, Sören Kabell, 
Cecilia Larsson, Malin Vindefors, Lisa Rimestad, Vilma Rimestad, Jessica Johansson och 
Anders Tullander. 

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 Eva Svensson och Nicklas Larsson valdes att till jämte mötets ordförande justera 
årsmötets protokoll. 

5 Årsmötets kallelse blev godkänd.  

6 Verksamhetsberättelsen för Naturskyddsföreningen Hylte 2020 gicks igenom, Ett 
tillägg behöver göras i den, om att Jessica Johansson har arrangerat en familjeguidning 
i Ödegärdet.  
Föreningen hade vid 2021-12-31 ett medlemsantal om 162 medlemmar. 

7 Bokslutsredogörelse av kassör Bitte Rosén Nilsson. Hos Naturskyddsföreningen Hylte 
fanns vid 2021 års utgång totalt 62 495,67 kr. 

8 Revisorernas berättelse lästes upp av Anders Tullander. Göran Fagernäs och Björn 
Lood har granskat bokföringen och funnit den vara utan anmärkning, de föreslår 
därför årsmötet att ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. 

9 Ansvarsfrihet för Naturskyddsföreningen Hyltes styrelse beviljades för år 2021. 

10 Verksamhetsplanen för 2022 fastställdes. 

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

12 Som ordförande för kretsen och styrelsen inom Naturskyddsföreningen Hylte för ett år 
framåt omvaldes Anders Tullander. 

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

14 Som styrelsesuppleanter omvaldes Nicklas Larsson och Amanda Feldt. 

15 Som revisorer omvaldes Björn Lood och nyvaldes Gunilla Kabell som ordinarie. Som 
suppleanter för dessa nyvaldes Sören Bjärnborg och Sören Kabell. 

16 Till valberedning omvaldes styrelsen, som även blir sammankallande.  

17 Länsstämman är den 24 april, Lisa Rimestad och Sören Kabell valdes till att 
medverka, jämte ytterligare två personer som har möjlighet att delta. Anmälningar 
görs till Anders Tullander. 
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18 Inget val av ombud till riksstämma, då nästa är 2023. 

19 Som kassör valdes Bitte Rosén Nilsson. 
 Beslut togs om att ordförande Anders Tullander 580617-1434 och kassör Bitte Rosén 

Nilsson 570902-1041 var och en för sig 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 det inlägg från följande: 

 Sören Kabell: Tycker vi ska gå med i Lagans vattenråd och representera Hylte kretsen 
där. Juha Rankinen är sekreterare i det vattenrådet. Vi valde Sören att representera 
Hylte kretsen i Lagans vattenråd. 

 Sören Kabell och Jessica Johansson: Vad ska vi göra för att få igång fältbiologerna i 
Hylte kommun?  

 Bertil Holmén: Den 4 maj arrangeras en vandring i Nissaryd hos Bertil, där bl.a. han 
visar upp sitt arkiv. Konstrundan blir inte av. Olika typer av virke visas på en 
utställning i Långaryd under påskhelgen.  

 Turid Brodin: En bikurs anordnas annandag påsk på Bäckhästen Bageri & Café. 

 Jessica Johansson: Hon söker pengar från riksföreningen för att kunna arrangera en 
skogsdag med alternativt skogsbruk.  

 Jessica Johansson: Söker pengar ur postkodstiftelsen för att kunna arrangera en 
svampdag i Femsjö. Det finns flera olika förslag på hur svampdagen kan hållas.  

 Jessica Johansson: Hon gav förslag på att bjuda in till en växtodlingskurs i framtiden 
med kommunen m.m. för att få fram en koloniodling i Hylte kommun. 

 Turid Brodin: Hon kan arrangera en växtloppis i Bäck. 

 Bertil Holmén: Gav förslag på att vi ska hålla i en växtympningskurs.  

23 Anders Tullander avslutade årsmötet. 

 

………………………………… …………………………………………. 
Mötessekreterare Patrik Jigsved Mötesordförande Anders Tullander 
 
………………………………… …………………………………………. 
Justerare Eva Svensson  Justerare Nicklas Larsson 
 
Före årsmötet guidade Turid Brodin oss i sin intressanta skogsträdgård i Bäck.  
 
Under kvällen åt vi även en mycket god måltid, tillagad av Bäckhästen Bageri & Café.  


