Botaniska föreningen i Västmanlands län

Protokoll fört vid konstituerande årsstämma, den 26 maj 2008, kl 19:00, i Vita skolan,
Ramnäs
Ett 20-tal intresserade hade infunnit sig till stämman.

§ 1.

Öppning

Öppnades mötet av Christina Flint Celsing, initiativtagare och
interimistiskt utsedd ordförande i den förening som bildas i och
med detta möte. Hon uttryckte också sin glädje över att så många
kommit till mötet.

§ 2.

Dagordning

Dagordningen för stämman fastställdes.

§ 3.

Val av ordförande
och sekreterare för
mötet

Till ordförande för mötet valdes Arne Persson och till sekreterare
Birgitta Ellénius.

§ 4.

Val av två
protokolljusterare,
tillika rösträknare

Till protokolljusterare valdes Sören Larsson och Kurt Svanberg.

§ 5.

Stadgar

Christina Flint Celsing redogjorde för bakgrunden till detta möte,
om sitt eget intresse för botaniken och att det i Västmanland, som
enda län i Sverige, inte finns någon botanisk förening. Ett
förberedande möte har också avhållits, där en interimsstyrelse
utsetts.
Förslag till stadgar presenterades och diskuterades och förslag till
korrigeringar redovisades.
Beslutade mötet att med nämnda förändringar godkänna stadgar för
Botaniska Föreningen i Västmanlands län.

§ 6.

Val av styrelse 2008 Beslutade fastställa antalet ledamöter i styrelsen för 2008 till 7,
varav fyra valda på två år och tre på ett år.
Från interimsstyrelsen förelåg förslag till styrelse:
Christina Flint Celsing
Birgitta Ellénius
Sören Larsson
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Bengt Stridh, samtliga för 2 år
Inger Karlsson
Einar Marklund
Susanna Vesterberg, samtliga för 1 år
Valdes dessa till att utgöra styrelse för 2008.
§ 7.

Val av ordförande

Till föreningens första ordförande valdes Christina Flint Celsing.

§ 8.

Val av revisor och
revisorssuppleant

Till revisor valdes Kjersti Jones och till revisorssuppleant
Arne Persson.

§ 9.

Val av valberedning Till att utgöra valberedning inför årsstämman 2009 valdes
Seppo Ormiskangas, Ängelsberg och Hans Klinga, Köping med
Seppo Ormiskangas som sammankallande.

§ 10.

Årsavgiften för 2008 och 2009 fastställdes till 100 kr per person
Fastställande av
årsavgifter för 2008 och år. Familj betalar 120 kronor.
och 2009

§ 11.

Fastställande av
verksamhetsplan
och budget för år
2008

Verksamhetsplan fastställdes i enlighet med redovisat förslag.
Förslag till budget, omslutande 5000 kronor, fastställdes likaså.

§ 12.

Övriga frågor

Restes frågan om när årsavgiften ska vara betald.
Frågan hänsköts till styrelsen för hantering.

§ 13.

Avslutning

Avslutades stämman. Ett varmt tack riktades till
Christina Flint Celsing för detta initiativ och för väl utfört arbete
inför årsstämman. Det blev en märkesdag för botanisterna i
Västmanland.
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