Botaniska Föreningen i Västmanlands län

Protokoll fört vid årsstämma, söndagen den 28 mars 2010, kl 15:00,
i Vita skolan, Ramnäs
Antal närvarande medlemmar och intresserade uppgick till 15.

§ 1.

Öppning

Öppnades mötet av föreningens ordförande, Christina Flint
Celsing.

§ 2.

Stämman utlyst

Fastställdes att stämman är behörigen utlyst.

§ 3.

Dagordning

Fastställdes dagordningen.

§ 4.

Val av ordförande
och sekreterare

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

§ 5.

Val av två
justeringspersoner

Till att justera stämmoprotokollet valdes Signhild Åkervall och
Hans Klinga.

§ 6.

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordf. Christina Flint Celsing
och godkändes därefter.

§ 7.

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten föredrogs av kassören Einar Marklund.

§ 8.

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen upplästes.

§ 9.

Godkännande av
ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 2009 godkändes av
stämman.

§ 10.

Ansvarsfrihet
revisorssuppleant

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
2009.
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§ 11.

Val av styrelseledamöter

Valdes följande personer för en mandatperiod om 2 år:
Bengt Stridh, Sören Larsson och Birgitta Ellénius, samtliga omval.
Övriga styrelseledamöter, Inger Karlsson och Einar Marklund,
kvarstår i ytterligare ett år.
Det föreligger ett önskemål att utöka antalet ledamöter i styrelsen
med en person. Valberedningen har dock inte lyckats finna någon
som varit villig att ingå i styrelsen. Frågan överlämnades till
styrelsen, som fick stämmans mandat att utse ytterligare en
ledamot.

§ 12.

Val av ordförande

Valdes Christina Flint Celsing till ordförande för 2010, omval.

§ 13.

Val av revisorer

Till revisor valdes Kjersti Jones och till revisorssuppleant
Arne Persson, båda omval.

§ 14.

Val av valberedning

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

§ 15.

Årsavgift 2011

Årsavgiften för 2011 fastställdes till oförändrad, 100 kr per
medlem och 120 kr för familj.

§ 16.

Verksamhetsplan och
budget för 2010

Verksamhetsplanen föredrogs av sekreteraren Sören Larsson
Kort diskussion följde och två tillägg föreslogs, nämligen
1. Information om föreningens existens bör ske till länets
kommuner. Frågan överlämnades till styrelsen för vidare
handläggning
2. Ett ”visitkort” med uppgifter om föreningen bör
produceras för att använda vid värvning av medlemmar.
Budget för 2010 föredrogs varefter verksamhetsplan med
föreslagna tillägg samt budget för verksamhetsåret 2010
godkändes av stämman.

§ 17.

Övriga frågor

Sören Larsson presenterade årets växt, Backsippa, Pulsatilla
vulgaris, och visade bilder.
En uppmaning riktades till stämmodeltagarna att leta efter
och rapportera fynd.
Floraväkteri. Christina Flint Celsing informerade om
verksamheten. Ansvaret ligger på länsstyrelsen men kommer
under en period att drivas av BFV.
Floraväktarträff arrangeras i Klackberg den 29 juni (BFV)
Utbildning av floraväktare anordnas den 9 maj i Salbohed
med SBF som arrangör.
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Mistelinventering Inventering av mistel har påbörjats i länet.
Sören Larsson redovisade resultatet så här långt. Alla mistlar
skall rapporteras till Artportalen eller till BFV:s hemsida.
Länsinventering. Inventeringen fortsätter och rapporter läggs
fortlöpande in i Artportalen.
Inventeringsläger anordnas i Sala 12-13 juni med
övernattning för de som vill.
Hans Klinga efterlyste märken med föreningslogga.

§ 18.

Stämmans avslutning

Avslutades årsstämman 2010 med tack för deltagarnas
engagemang och intresse.

Efter stämmoförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe varefter Lars-Thure Nordin visade
bilder och berättade under rubriken ”En blomstervandring i Norbergs Bergslag”.
Vid protokollet
Birgitta Ellénius
Justeras
……………………
Arne Persson
Ordförande
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……………………
Signhild Åkervall
Protokolljusterare
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………………….
Hans Klinga
Protokolljusterare
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