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1.
2.

Mötet öppnades
Till ordförande för mötet valdes Liselotte Abel.
Till sekreterare för mötet valdes Eva Solhäll.
Som justerare tillika rösträknare valdes Moa Carlsson och Bosse Ro-

3.
sen.
4.

Dagordningen gicks igenom och godkändes med tillägg för övriga
frågor.
5.
Upprop och fastställande av röstlängd, se bifogad deltagarlista.
6.
Mötet befanns stadgeenligt utlyst.
7.
Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för 2015 gicks
igenom och lades till handlingarna.
8.
Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för 2015 gicks
igenom och lades till handlingarna.
9.
Revisionsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
10.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
11.
Valberedningens förslag till ny styrelse gick igenom
11.1 Till ordförande för föreningen valdes Liselotte Abel för en period av
ett år.
11.2 Till kassör för föreningen valdes Lillian Lavesson för en period av
två år.
11.3 Som ledamot i styrelsen för en period av två år valdes Moa Carlsson.
11.4 Som ledamöter i styrelsen för en period av ett år valdes Eva Solhäll
och Bosse Rosén.
11.5 Som styrelsesuppleanter för en period av ett år valdes Elsa Stenström, Madeleine Liljegren och Karin Lega.
Detta skapar en styrelse som representerar en stor del av södra och mellersta
delarna av Sverige. Nästa verksamhetsårs ambitioner är att aktivera kontakterna med Umeå och den norra delen av landet.
12.
Till revisor valdes Sven Hultman för en period av ett år och som revisorsersättare Barbro Turesson för en period av ett år.
13.
Valberedningen för föreningen, sammankallande; Maria Näslund
och ledamot Ingela Eriksson sitter kvar ett år.
14.
Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr för privatperson och enskilt
företag eller företag med en anställd. 100 kr för personer med mindre beHälsans Natur
c/o Eva Solhäll
Solbergavägen 26
179 98 Färentuna

org.nr. 802432-0544
e-post info@halsansnatur.se

PlusGiro: 183321-9

talningsförmåga och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd.
Mötet beslutar att: Upphäva beslutet att medlemmar som kommer in sent
på året får nästpåföljande års medlemsavgift i samma avgift.
15.
Årsmötet fastställde reseersättning för styrelseledamöterna och suppleanter i föreningen till ett möte om året, företrädesvis Årsmötet. Detta gäller i första hand det billigaste och klimatvänligaste/neutrala färdmedel.
16.
På sittande möte sammanställde medlemmarna en verksamhetsplan
för 2016. Den innefattar:
Att fortsätta med styrelsemöten per telefon.
Att hålla hemsidan uppdaterad.
Att hålla föreningens facebooksida aktiv.
Att förankra nya medlemmar i styrelsearbetet.
Att planera för ett riksmedlemsmöte och konferens 2017.
17.
Beträffande budget för kommande verksamhet år beslutar mötet att
behålla vår ekonomiska buffert och om vi arrangerar en konferens så ska den
vara självfinansierande. Om styrelsen ser att ett arrangemang, som önskar
genomföras, kommer att betyda stora ekonomiska utgifter annonseras detta i
nyhetsbrev till medlemmarna för möjlighet till återkoppling.
18.
Behandling av propositioner: Inga propositioner har inkommit.
19.
Behandling av motioner: Inga motioner har inkommit.
20.
Eva-Lena Larsson, Sylvia Erenheim och Anna Bengtsson avtackas
genom träd i Viskogen.
21.
Övriga frågor –
21.1 Framkom att förtydligande av hur man blir medlem och hur man får
nyhetsbrev behövs.
21.2 Agriforrest – Birgitta. Denna punkt flyttades utanför årsmötet för vidare samtal.
21.3 Medlemsantalsdiskussion: sköts upp till nästa styrelsemöte.
21.4 Reflektion kring det ideella med föreningen. Lillian poängterar att
detta är en ideell medlemsstyrd förening och att styrelsen och övriga förtroendevalda arbetar utan ersättning. Det har betydelse för föreningens anda och arbetssätt.
22.
Mötet avslutades

Vid protokollet
Eva Solhäll
Justeras

Justeras

Moa Carlsson

Bosse Rosen
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Deltagarlista och röstlängd
Barbro Turesson – icke medlem och därmed inte röstberättigad på mötet,
e-post: Barbro.Turesson@telia.com
Lillian Lavesson, e-post: lillian.lavesson@slu.se
Moa Carlsson, e-post: moacarlsson@hotmail.com
Bosse Rosén, e-post: bosse@balansverkstan.se
Liselotte Bergenzaun Abel, e-post: info@sorbynaturhalsogard.se
Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se
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