
 
 

Årsmötesprotokoll 

Urbergsgruppen 

 

 

2 mars 2013 

 

Ordförande:  Lisa Wanneby 

Sekreterare:  Gunilla Högberg Björck 

Justerare:   Cecilia Bothorp, Malin Stengård 

Övriga närvarande:  Sofia Bothorp 

  Hans Wanneby 

  Marie Persson   

 

§1 Mötet öppnas 

Som ordförande för årsmötet utses Lisa Wanneby och som sekreterare Gunilla 

Högberg Björck. Lisa hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av röstlängd 

Den utskickade röstlängden fastställs. 

 

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till justerare utses Cecilia Bothorp och Malin Stengård 

Till rösträknare utses Sofia Bothorp 
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§4 Utlysning av årsmötet 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. 

 

§5 Dagordningen fastställs 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§6a Verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsår 

Verksamhetsberättelsen presenterades för årsmötet.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till 

handlingarna. 

 

§6b Förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsår  

Ordföranden redovisar föreningens balansräkning fram till sista december 2012. 

Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga denna till 

handlingarna. 

 

§7 Revisionsberättelse 

Då revisor saknats under verksamhetsåret har föreningens kassör istället kontaktat 

föreningens bank, Swedbank i Oskarshamn. Banken har gjort en genomgång av 

föreningens ekonomi och har inget att anmärka.  

Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga denna till handlingarna. 

 

§8 Ansvarsfrihet 

Frågan ställs om styrelsen kan ges ansvarsfrihet.  Årsmötet beslutade att bevilja den 

avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

 

  



 
§9 Medlemsavgifter 

Nuvarande medlemsavgift är 300 kr. Sofia Bothorp föreslår att avgiften ska sättas 

ned till antingen 50 kr per medlem, eller 300 kr per familj. 

Förslaget diskuteras (bland annat förslagets effekter på administrationen) och 

årsmötet beslutade att ändra den nuvarande avgiften till 50 kr per person fr o m 

dagens datum.  

 

§10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår 

Verksamhetsplan: 

Årsmötet vill framhålla att arbetet med kommande verksamhetsplan kontinuerligt 

pågår. Den nya styrelsen kommer att arbeta vidare med planen. Följande aktiviteter 

är kända i dagsläget: 

 Ett riksdagsseminarium kring gruvfrågor, mineralstrategi och lagstiftning någon 

gång under april 2013. 

 Gruvdemonstration i Stockholm 20 april 2013. Arrangörer bl a  

Urbergsgruppen, Urbergsgruppen Jokkmokk, Fältbiologerna, Nätverket Inga 

gruvor i Jokkmokk, Nätverket Nej till uranbrytning i Västgötabergen, 

Latinamerikagrupperna,  Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck/Tärnaby och  

Min Geaidnu 

 Urbergsgruppen i Jokkmokk mot provbrytning juni/juli 2013. 

 Jordens vänner sommarläger i Falun 25-30 juni 2013. Urbergsgruppen bör 

medverka. 

 Almedalsveckan på Gotland 1-7 juli 2013. Urbergsgruppen bör vara synlig och 

medverka. 

 Inventering kring området för den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken, 

Tärnaby slutet juli, början av augusti 2013. Representant för Urbergsgruppen 

bör delta. 

 

Verksamhetsplanen fastställs så långt möjligt i dagsläget. 

Budget för kommande verksamhetsår 

Budgeten för kommande verksamhetsår mycket osäker p g a pågående insamlingar, 

kommande ändring av medlemsavgiften m m. Det är även avgörande vilka 

ansökningar om medel som kommer att inkomma till föreningen. Årsmötet vill 



 
framhålla att arbetet med kommande budgeten kontinuerligt pågår. Den nya 

styrelsen kommer att arbeta vidare med detta. 

Årsmötet beslutade att delegera till den nya styrelsen att besluta om framtida 

budgetarbete samt budget för kommande verksamhetsår. Styrelsen får i uppdrag att 

återkomma till medlemmarna med ytterligare information kring detta så snart möjligt.   

 

§11 Val av ordförande till föreningen 

Årsmötet beslutade att välja Sofia Bothorp som ordförande för ytterligare 1 år. 

Årsmötet beslutade också att överlämna till den nya styrelsen att välja ytterligare en 

ordförande för kommande verksamhetsår. 

  

§12 Val av övriga styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade att för en tid av 2 år välja:  

Lisa Wanneby som ledamot 

Marie Persson som ledamot 

Tor Lundberg som ledamot 

Carmen Blanco Valer som ledamot 

Margareta Nobell som ledamot 

Gunilla Högberg Björck som ledamot 

 

Årsmötet beslutade att för en tid av 2 år välja: 

Cecilia Bothorp som suppleant 

Hans Wanneby som suppleant 

Årsmötet beslutade att överlåta frågan om att utse eventuell ytterligare suppleant till 

nya styrelsen. 

  



 
 

§13 Val av revisorer och valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Malin Stengård som revisor. Vid behov kan auktoriserad 

revisor tas in. 

Årsmötet beslutade att välja Hans Wanneby till valberedare. 

 

§14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Diskussion fördes om inkomna motioner.  

Vad gäller motion angående en ändring av medlemsavgiften se § 9 ovan.  

Motion har inkommit angående ändring av föreningens stadgar enligt följande: 

§ 2 Föreningens ändamål 

 ”Föreningen har till ändamål att arbeta för att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen samt för 

långsiktig hushållning med jordens naturresurser och ett minskat uttag av ändliga råvaror ur 

jordskorpan.”  

Årsmötet beslutade att efter justering ändra föreningens stadgar under § 2 första 

stycket enligt följande: 

Föreningen har till ändamål att arbeta för att tillvarata naturskydds- och 

miljöskyddsintressen samt att arbeta för långsiktig hushållning med jordens 

naturresurser och för ett minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan.  

§15 Övriga frågor 

Konstituerande styrelsemöte bestämdes till 10 mars 2013 kl. 20.00.Under detta möte 

ska en uppdelning av arbetsuppgifter göras. 

Frågan om en hemsida för föreningen diskuterades. Förslag om en avancerad 

hemsida med bl a kartfunktion samt webshop (med möjlighet att betala med paypal) 

har mottagits. Denna skulle kosta 20 000 kr.  

Årsmötet enades om att det var viktigt att föreningen har en väl fungerande hemsida. 

Mötet beslutade att överlämna till den nya styrelsen att eventuellt tillsätta en 

arbetsgrupp i frågan för att utreda vilka funktioner en sådan hemsida skulle behöva 

innehålla för att bäst tillgodose föreningens behov.  

 



 
§16 Mötet avslutades 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Gunilla Högberg Björck 

 

Justeras.     

 

----------------------------------------------  ------------------------------------------------ 

Cecilia Bothorp   Malin Stengård 

 

 

 

 

 

 

 

 


