
Naturskyddsfdreningen
Norberg

Protokoll vid Norbergs Naturskyddsforening Kretsstamma 2016-03-15

§1. Motet oppnas av Hans Nygren

§2. Dagordningen godkannes

§3. Noteras att sta'mmen ar behorigen utlyst

§4. Svante Eriksson utses till ordforande pa stamman

§5 Anders Lindquist utses till sekreterare pa stamman

§6 Olle och Kristina Rahm utses till justerare

§7. Styrelsens verksamhetsberattelse redovisas och godkannes

§8. Revisorernas berattelse redovisas och godkannes

§9. Resultat-och balansrakningarfaststalles

§10. Stamman beslutar om ansvarsfrihet for styrelsens fbrvaltning 2015

§11. Verksamhetsplan och budget for 2016 faststalles

§12. Antalet styrelseledambter beslutas till fyra + ordforande

§13. Hans Nygren utses ordforande for 2016

§14. Anders Lindquist och Torbjorn Jansson utses till styrelseledamoter tva ar

§15. Marit Hichens-BergStrom t̂Se^««>®U^pteaW^ f̂̂  °°* Ingela Tornqvist utses till suppleanter
/pa ett ar.

§16. Bengt och Karin Lindberg utses till revisorer. Lauritz Tuttunnen och Kerstin Pettersson
utses till revisorssuppleanter P& ett ^r*

§17. Styrelsen far i uppdrag utse valberedning

§18. Motet beslutar om inrattande av Miljopris enligt Bilaga I/

§19. Motet beslutar att informera om NNF:s verksamhet pa Sprakcafe i syfte att fa fler
deltagare i vara aktiviteter.

§20.Motet avslutas, varefter Anders Lindquist visar bilder fran Svalbard.

Vid protokollet

Anders Lindquist S&kr

Justera

Svante Eriksson, Ordf. Olle Rahm

-jfltw



Naturskyddsforentngen
Norberg

Inrattande av Norbergs Naturskyddsforenings Miljopris

Arsmotet 2016-03-15 beslot

• Att ett pris bena'mnt: Norbergs Naturskyddsforenings Miljopris inrattas

• Att priset utdelas till en person eller organisation som under aret gjort beromvard

miljoinsats som gynnar naturen och innevanarna i Norbergs kommun.

• Att pristagaren far diplom och pris vid en ceremoni i samband med narmast foljande

arsmote.

• Att sava'l medlemmar som allmanhet inbjuds att under aret la'mna forslag pa pristagare

• Att styrelsen vid utdelningsarets forsta sammantrade alaggs fatta beslut om pristagare

och forvissa sig om att pristagaren kommer till arsmotet

• Att pristagare erbjuds beratta om sin naturskyddsinsats vid kommande oppet

medlemsmote

• Att styrelsen alaggs att hos Riksforeningen soka ett extra grundbidrag for inkop av sjalva

priset och for kostnader vid pristagarens medlemsmote.

• Att styrelsen far i uppdrag att ga ut med annons och artikel om vart miljopris i Fagersta-

Posten och i Norbergsbladet.



Naturskyddsforeningen
Norb erg

VERKSAMHETSBERATTELSE 2015

Styrelsens sammansattning:

Ordfbrande var Hans Nygren, ledamd'ter varAnnika Gustafsson, Olle Rahm, Torbjorn
Jansson (kassbr) och Anders Lindquist (sekreterare).

Suppleanter var Ingela Tornqvist och Vivi Bavner.
Revisorer: Karin och Bengt Lindberg. Revisorssuppleanter var Sven Hellman och Lauritz
Tutturen.

Valberedning: Ingen valberedning tillsattes vid arsmbtet 2015

Medlemsantal: 141 medlemmar varav 67 familjemedlemmar. Foregaende ar var det totalt
126 medlemmar.

Verksamhet

Foregaende arsstamma hb'lls den 2015-03-17. Kretsen deltog ej vid lansfb'rbundets
arsstamma.

Den 18 april gjordes en utflykt till Takern. Vi akte gemensamt i en minibuss och besbkte
Naturum och kikade runt i omradet.

Sondag 26 april genomfbrdes fagning pa angen vid Karsbo. Vi rbjde och rafsade av den
gamla vaxtligheten pa angen. Vi fortsatte pa kvallen med arets trast- och morkullekvall.

Sondag 10 maj gjorde vi en fagelutflykt till Hedemoraomradet.

Tisdagen den 16 maj var utflyktsmalet nagot av Norbergs naturvardsomraden. Det var
inget trevligt vader for en utflykt och varen var sen men tva tappra tog sig till
Silvtjarnsreservatet.

Sondag 16 augusti var arets slatterdag pa Karsboangen. Det mesta av angen slogs av
med slatterbalk och lie. Deltagandet var ganska mattligt men arbetsinsatsen fran
deltagande var mycket god och hbet togs omhand av Krister Jonsson som farfoder

Tisdagen 25 augusti var det ater dags for en tur till ett Naturvardsomrade i Norberg. Det
blev en tur till naturreservatet Stora Hoberget i brandomradet.

Sondag 28 September holls ett hbstmbte ute med mat och samkvam. Vi guidades pa ett
intressant satt av Ingemar Udd i Spjutsbo och at soppa och brbd i halvmbrkret.

Nagra arbetsgrupper har inte varit aktiva under aret. Under arets "Handla miljbvanligt"
har affischer och informationsmaterial funnits pa plats pa ICA och COOP.

2015 arsstyrelse

Verksamhetsberattelse 2015.odt Sida 1 av totalt 1 sidor



Norbergs
NatursHyads

forening

Tillgangar2015-01-01.

Sammandrag av rakenskaperna 2015-01-01—2015-12-31

45965,63

Inkomster:
Bidrag
Aterbaring

906.00
5060.00

~ Summa inkomster: 5966.00

Utgifter:

Material,porto.resor, mm 4324.11
Moteskostnader 3594.00

Diverse utgifter 807.50

Summa utgifter:

Arets underskott

Tillgangar 2015-12-31.

Tillgangarnas placering:

Kassa
Plusgirot

8725.61

232.50
42973.74

2759.39

43206.24

Norberg 2016-02-17

Hans Nygren
OrdfOrande

Torbjdrn Jansson
Kassflr



REVISIONSBERATTELSE

Undertecknade, som av Norbergs Naturskyddsforening utsetts art granska dess
rakenskaper for ar 2015, far efter verkstalld granskning avge foljande berattelse.

Rakenskaperaa ar fOrda med red4 och ordning samt forsedda med vederborliga
verifikationer.
Betraffande Naturskyddsforeningens inkomster, utgifter och den ekonomiska
stallningen hanvisar vi till kassarapport for 2015 samt verksamhetsbera'ttelse for
ar2015.

Da var granskning av rakenskaperna icke gett anledning till anmarkmng,
hemstaller vi, art arsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet f6r 2015.

Norberg 2016-03-04

Ben^t Lindberg Karin Lindberg



Naturskyddsforeningen
Norberg

Verksamhetsplan for Norbergs Naturskyddsforening for ar 2016 antagen vid
arsmote 2016-03-15:

Vi skall:

Under aret utfora begransad fagning och slatter pa angen.

Utreda fb'rutsattningarna for framtida ataganden pa Karsbo ang.

Genomfora aktiviteter enligt program.

Aktivt arbeta for att vara synliga vid egna och andra aktiviteter.

Lata "Handla miljovanligt" vara en av arets aktiviteter.

- Delta i kommunens LONA-projekt.

Verksamhetsplan 2016ff.odt Sida 1 av total! 1 sidor
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Norbergs
Naturskydds

forenlng

Budget 2016

Inkomster

Aterbaring Rix 5000 kr

Utgifter

Material Porto Resor

Moteskostnader

3000 kr

2000 kr

Summa inkomster

5000 kr

Summa utgifter

5000 kr



Naturskyddsforeningen
Narberg

Dagordning vid kretsstamma 2016-03-15

§1. Oppnande av stamman

§2. Presentation av dagordning for motet

§3. Fraga om stamman blivit behorigen utlyst

§4. Val av ordforande for stamman

§5. Anmalan om styrelsens val av sekreterare for stamman

§6. Val av tva justerare att jamte stammans ordforande justera protokollet

§7. Styrelsens verksamhetsberattelse

§8. Revisorernas berattelse

§9. Faststallande av resultat- och balansrakningar

§10. Fraga om ansvarsfrihet for foregaende ars forvaltning

§11. Faststallande av verksamhetsplan och budget

§12. Beslut om antalet styrelseledamoter och mandatperiod for dessa

§13. Val av ordforande for kretsen, tillika ordforande i styrelsen

§14. Val av bvriga styrelseledamoter

§15. Eventuella fyllnadsval

§16. Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter

§17. Val av valberedning

§18. Arenden som styrelsen forelagger stamman

• Inrattande av miljopris

§19. Arenden som va'ckts genom motion

§20. Stammans avslutande


