Botaniska Föreningen i Västmanlands län

Protokoll fört vid årsstämma, söndagen den 29 mars 2009, kl 16:00,
i Vita skolan, Ramnäs
Antal närvarande medlemmar och intresserade uppgick till 15.

§ 1.

Öppning

Öppnades mötet av föreningens ordförande, Christina Flint
Celsing.

§ 2.

Dagordning

Dagordningen för stämman fastställdes efter komplettering under
§ 4 med §§ 4a, 4b och 4c.

§ 3.

Val av ordförande
och sekreterare för
mötet

Till ordförande för mötet valdes Lise-Lotte Norin och till
sekreterare Birgitta Ellénius.

§ 4.

Val av två
protokolljusterare,
tillika rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Inger Karlsson
och Greta Larsson.

§ 4 a.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 4 b.

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 4 c.

Fråga om
ansvarsfrihet

Beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
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§ 5.

Val av styrelse för
2009

Avsägelse förelåg från Susanna Vesterberg.
Valdes följande till att utgöra styrelse för 2009:
Inger Karlsson och
Einar Marklund, båda omvalda för 2 år.
Sören Larsson,
Bengt Stridh och
Birgitta Ellénius, de tre kvarstår i ett år.

§ 6.

Val av ordförande

Till ordförande för 2009 valdes Christina Flint Celsing, omval.

§ 7.

Val av revisor och
revisorssuppleant

Till revisor valdes Kjersti Jones med Arne Persson som suppleant,
båda omval..

§ 8.

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

§ 9.

Fastställande av
årsavgift

Årsavgiften för 2010 fastställdes till 100 kr per medlem och 120 kr
per familj (oförändrat).

§ 10.

Fastställande av
verksamhetsplan
och budget

Verksamhetsplanen för 2009 föredrogs och godkändes.
Budgetförslaget fastställdes likaså.

§ 11.

Övriga frågor

a. Informerades om föreningens hemsida, www.sbf.c.se/bfv
b. Sören Larsson visade bilder och berättade om årets växt
Gräsull.
c. Einar Marklund informerade om floraväkteriet som
länsstyrelsen ännu har ansvar för. Fler floraväktare behövs.
d. Informerades om kärlväxtinventeringen som ska göras i
Västmanlands län. Totalt finns 290 atlasrutor om 5x5 km i
länet. Kartor tillhandahålls av länsstyrelsen.
e. Hans Klinga tog upp ett angeläget ämne, nämligen att
föreningen ännu är okänd i länet och att särskilda aktiviteter
behövs för att sprida mer kunskap om föreningen och dess
verksamhet.
f. Lars-Olof Carlsson väckte frågan om att utnämna
hedersmedlemmar
g. Christina Flint Celsing informerade om att Malmgrens
Västmanlands flora finns till försäljning för 100:-/styck
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§ 12.

Bildvisning

Tom Sävström visade bilder och berättade om kärlväxter och
svampar i Surahammars kommun, mycket uppskattat.

§ 13.

Avslutning

Avslutades årsmötet av ordföranden Christina Flint Celsing,
som också tackade styrelsen och medlemmar för arbetet under
föreningens första verksamhetsår.

Vid protokollet
Birgitta Ellénius
Justeras
……………………
Lise-Lotte Norin
Ordförande
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……………………
Inger Karlsson
Protokolljusterare
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………………….
Greta Larsson
Protokolljusterare
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