
 
 
Kallelse till årsmöte tisdag den 11 februari 2020, 14:00. 
Plats: Biologiska museet, Gyllings väg 9. 
 

Dagordning 
1. Mötet öppnas. 

2. Val av mötesfunktionärer: 
a) mötesordförande 
b) mötessekreterare 
c) två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Årsmötets behöriga utlysande. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019. 

6. Kassarapport och revisionsberättelse. 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Val av ordförande på två år.  

10. Val av styrelsemedlemmar på ett eller två år. 
År 2020 avgår Ingemar Andersson, Hans Bolling och Åke Rühling (även vald som ordförande). 
År 2021 avgår Agneta Aldorsson, Vidar Aldorsson, Christer Ek och Margareta Söderberg. 

11. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år (nuvarande Kaj Lindholm resp. Kristina Nilsson). 

12. Val av valberedning på ett år (nuvarande Ingemar Nilsson). 

13. Fastställande av medlemsavgiften för år 2021. 

15. Mötets avslutande. 

 

 

Biologiska Sällskapet kommer att erbjuda ett varierat program under året och vi 
hoppas att du kvarstår som medlem. Medlemsavgiften är endast 50 kr och kan betalas 
till bankgiro 242-5585. 

Efter årsmötesförhandlingarna: Invasiva växter i Oskarshamns kommun 
– föredrag och bilder. 



Protokoll fört vid årsmöte med 
Biologiska Sällskapet i Oskarshamn 
Datum: 2020-02-11
Plats: Biologiska museet
 
1. Åke Rühling hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Val av mötesfunktionärer:
- a) Till årsmötets ordförande valdes Åke Rühling
- b) Till årsmötets sekreterare valdes Agneta Aldorsson
- c) Till årsmötets protokollsjusterare och rösträknare valdes Claes Zachrisson och Ing-Britt 

Runermark

4.  Dagordningen godkändes.
5.  Årsmötet befanns vara behörigt utlyst

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 godkändes 
7. Kassarapporten fastställdes och revisionsberättelsen godkändes 

8. Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året
9. Omval av ordförande på två år: Åke Rühling

10. Omval av styrelseledamöter på två år: Hans Bolling, Ingemar Andersson och Åke Rühling.       
Styrelsen utökades med en ledamot på två år: Lars Tybrandt 

11. Omval av revisor Kaj Lindholm och revisorssuppleant Kristina Nilsson på 1 år. 
12. Omval av valberedning på 1 år: Ingemar Nilsson. 

13. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften under 2020 ska vara oförändrad: 50 kr för 
      enskilda medlemmar och 100 kr för organisationer och föreningar.

14.  Då inga fler frågor förelåg avslutas årsmötet

Efter årsmötesförhandlingarna visade Åke Rühling bilder och berättade om  invasiva växter i 
Oskarshamns kommun. 

Agneta Aldorsson Åke Rühling                                                     
sekreterare ordförande

Justeras

Claes Zachrisson                                            Ing-Britt Runermark
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