Botaniska föreningen i Västmanlands län
Protokoll fört vid årsmöte, söndagen den 27 mars 2011, kl 15, i Vita skolan, Ramnäs

Antal närvarande medlemmar uppgick till 27. Deltagarlista upprättades.

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av föreningens sekreterare Sören Larsson.

§ 2. Mötet utlyst

Fastställdes att mötet är behörigt utlyst.

§3. Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4. Val av ordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Birgitta Oscarsdotter‐Hedberg och

och sekreterare
§ 5. Val av justeringsmän

till sekreterare valdes Sören Larsson.
Till att justera mötesprotokollet valdes Kenneth Nordberg och Tom
Sävström.

§ 6.

Verksamhets‐

Verksamhetsberättelsen var utdelade vid mötet och föredrogs av

berättelsen

mötesordföranden och godkändes därefter.

§ 7.

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten föredrogs av kassören Einar Marklund.

§ 8.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes

§ 9. Godkännande av
ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten för verksamhetsåret 2010 godkändes av
mötet.

§ 10. Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

§ 11. Val av styrelse

Beslutades att styrelsen för verksamhetsåret 2011 skall bestå av 8
ledamöter. Följande personer valdes för en mandatperiod av 2 år
Einar Marklund (omval), Inger Karlsson (omval), Karin Bjerner,
(nyval) och Kenneth Nordberg (nyval). Övriga styrelseledamöter
Bengt Stridh, Birgitta Ellénius, Bo Eriksson och Sören Larsson kvarstå
Ytterligare ett år.

§ 12. Val av ordförande

Bengt Stridh valdes som ordförande för 2011.

§ 13 Val av revisorer

Till revisorer valdes Kjersti Jones och till revisorsuppleant Arne

Persson, båda omval.
§ 14 Val av valberedning

Till valberedning inför årsmötet 2012 valdes Seppo Ormiskangas
(sammankallande) och Hans Klinga, båda omval.

§ 15 Årsavgift 2012

Årsavgiften för 2012 fastställdes till oförändrad, 100:‐ för medlem
och 120:‐ för familj.

§ 16 Verksamhetsplan
och budget för 2011

Verksamhetsplanen föredrogs av sekreteraren och budgeten
föredrogs av kassören, varefter verksamhetsplan och budget god‐
Kändes av årsmötet.

§ 17 Övriga frågor

a) Sören Larsson presenterade med ett PowerPoint‐ program årets
växt knärot. Alla medlemmar uppmanades att delta i inventeringen
av arten i länet i år.
b) Einar Marklund informerade om Floraväkteriet. Han upplyste bl.a.
om att många lokaler ännu saknar floraväktare.
c) Inger Karlsson berättade om planer att under 2012 starta ett LONA‐
projekt inom Västerås stad där BFV medverkar. Projektets målsättning
är att genomföra en kärlväxtinventering av Badelundaåsen.
d) Inger Karlsson informerade om föreningens vår‐ och sommar‐
program och propagerade särskilt för den gemensamma invente‐
ringen av atlasrutan 12G0C i Ängelsberg.
e) Arne Persson efterlyste ett antal häften av Svensk Botanisk tidskrift
År 1990 häfte nr 6, år 1991 häfte nr 1 och 6, år 1992 häfte nr 6
1983‐1986 alla årgångar (1‐6) och 1988‐1989 alla årgångar (1‐6).
f) Arne Persson förevisade två exklusiva böcker. Professor Erik
Almqvists doktorsavhandling ”Upplands flora” och professor Hugo
Sjörs doktorsavhandling ”Växtsamhällets sammansättning på mellan‐
svenska myrmarker”.
g) Birgitta Oscarsdotter‐Hedberg berättade att den som saknar år‐

gångar av Sveriges Natur kan kontakta henne.
§ 18 Mötets avslutning

Sören Larsson avslutade årsmötet med att tacka deltagarna för sitt
engagemang och intresse. Inger Karlsson och Greta Larsson tackas
särskilt för sin insatts för ett tilltalande och välsmakande fikabord.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe, varefter Susanna Vesterberg visade bilder
och berättade om vattenväxter i Västmanlands län.

Vid protokollet

Sören Larsson

Justeras

……………………………………………
Birgitta Oscarsdotter‐Hedberg

…………………………………………..
Kenneth Nordberg

…………………………………
Tom Sävström

