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Protokoll
Fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Flora i Emmaboda den 27 juni 2015.
§1
Mötet öppnades av ordföranden Tomas Burén, som hälsade de närvarande medlemmarna
välkomna.
§2
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick i vårnumret av Parnassia (2015:1). Deltagarna
ansåg att årsmötet därmed blivit stadgeenligt utlyst.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Till årsmötesordförande valdes Tomas Burén.
§5
Till årsmötessekreterare valdes Åke Widgren.
§6
Till justeringsmän valdes Johan Blomby och Uno Pettersson.
§7
Årsberättelsen och kassarapporten godkändes. Kassabehållningen uppgår till nära 1,8. mkr.
§8
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§9
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014.
§ 10
Tomas Burén omvaldes som föreningens ordförande för det kommande arbetsåret.
§ 11
Henrik Kullberg och Marion Jannes hade avböjt omval. Som nya ledamöter valdes Mats Halling och
Tomas Fasth. Samtliga övriga styrelseledamöter omvaldes. Styrelsen består, förutom ordföranden
Tomas Burén, av följande:
Johan Blomby
Per Darell
Margareta Edqvist
Tomas Fasth
Måns Faxén

Mats Halling
Tommy Nilsson
Åke Rühling
Nicklas Strömberg
Åke Widgren
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§ 12
Ralf Svensson och Lennart Persson omvaldes som ordinarie revisorer. Även suppleanterna
Anine Lagerstedt och Ingemar Freijd omvaldes.
§ 13
Uno Pettersson (sammankallande) och Lennart Persson omvaldes som ledamöter i valberedningen. Valberedningen har en vakant plats.
§ 14
Medlemsavgiften är oförändrad (100 kr för ordinarie medlemskap och 25 kr för familjemedlem).
§ 15
Övriga frågor.
Måns Faxén tog upp frågan om att vi har få aktiva medlemmar samtidigt som de ekonomiska
tillgångarna är stora. Hur kan vi öka medlemsantalet, och vad kan vi göra för att aktivera och utveckla
föreningen? Vi har redan idag ett visst samarbete med andra lokala föreningar i samband med främst
exkursioner, vilket är bra och säkert kan utvecklas ännu mer. Större satsningar eller projekt liknande de
man har i Skåne (Millora och mossinventeringsprojektet) diskuterades, men några förslag på motsvarande
i Småland finns inte i nuläget. En idé som är värd att diskutera vidare är att börja följa/övervaka vissa
arter som är invasiva, eller som riskerar att bli invasiva i framtiden. Ett sätt att locka och skola in nya
medlemmar kan vara att satsa på ny teknik, t ex inspirerad av geocaching. Ett bra sätt att använda de
ganska stora floraväktarintäkter vi har haft under flera år är att bekosta enklare floravårdsåtgärder på
växtlokaler för hotade arter. Det finns inga konkreta förslag, men idén är värd att hålla i minnet. Det finns
exempel på andra landskap där man framgångsrikt jobbat med floravårdsåtgärder. Vi bör kunna
göra något liknande.
§ 16
Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Emmaboda den 27 juni 2015.

Åke Widgren
Sekreterare

Justeras:

Johan Blomby

Uno Pettersson

