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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE KRETSSTÄMMA i Naturskyddsföreningen i Kungälv 
 
Tisdag 2022-03-29 kl 18.30 i Hörsal 2, Mimers hus, Kungälv 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Stig Johannesson hälsar alla välkomna och öppnar stämman. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
  Till ordförande för stämman väljs Robert Syrén,  
  till sekreterare utses Helene Wåhlander. 
 
§ 3 Justerare 
 Johan Hjerpe och Lars Peterson väljs att jämte mötesordförande justera 
 protokollet för dagens kretsstämma. 
 
§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
  Stämman har utlysts mer än 14 dagar i förväg via annonsering i Kungälvsposten, på 

 föreningens hemsida https://kungalv.naturskyddsforeningen samt i den till varje medlem 
 utskickade skriften Kungälvsbygden 2022. Deltagarna anser att stämman är behörigen utlyst.  

 
§ 5 Fastställande av dagordning 
  Dagordningen fastställs utan anmärkning. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper 
 Verksamhetsberättelsen, som publicerats i Kungälvsbygden 2022, årgång 45, presenteras av 
 Johan Hjerpe och läggs till handlingarna utan anmärkning. 
 Leif Magnusson, kassör under verksamhetsåret 2021, presenterar årsredovisning och 
 ekonomisk berättelse samt redogör för den ekonomiska situationen. 
 
§ 7 Revisorernas berättelse 
 Leif Magnusson presenterar revisionsberättelsen. 
 
§ 8 Fastställande av kretsens räkenskaper 
 Kretsens räkenskaper fastställs utan anmärkning. 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet 
 Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
§ 10 Fastställande av kretsens verksamhetsplan 
  Johan Hjerpe presenterar planerade aktiviteter i enlighet med programmet i 

 Kungälvsbygden 2022 samt annan verksamhet som ingår i kretsens arbete under det 
 kommande året. Exempelvis bevakning av samhällsfrågor, yttranden i planfrågor och kontakt 

https://kungalv.naturskyddsforeningen/
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 med politiker och tjänstepersoner. Under våren kommer särskilt fokus att läggas på vindkraft, 
 skogsfrågor samt biologisk mångfald. Utöver detta fortsätter samarbetet med bland annat 
 Omställning Kungälv inom Naturbetesprojektet vid Sjöhåla genom fortsatta inventeringar av 
 fåglar och växter. 

  Kretsens verksamhetsplan fastställs utan anmärkning. 
 
§ 11 Valberedningens förslag till val av styrelse för kommande verksamhetsår 
  Helene Wåhlander presenterar förslaget. 
 
§ 12 Val av styrelseordförande 
 Stig Johannesson omväljs till ordförande i kretsen, tillika styrelsen. 
 
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
  

Omval 
 Johan Hjerpe, ledamot, 2 år 
 Lars Peterson, ledamot, 2 år 
 Kåre Ström, ledamot, 2 år  
 Leif Magnusson, suppleant, 2 år  
 

Vid årsmötet 2021 valda på 2 år  
 Linnea Johansson, ledamot, 1 år kvarstår 
 Helene Wåhlander, ledamot, 1 år kvarstår 
 
§ 14 Val av revisorer 
   Omval  
  Stella Malmcrona och Olof Malmcrona 
 
§ 15 Val av valberedning 
 Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av 3 personer 
 Stämman beslutar omval för Alexander Smith och Bernt Petersson.  
 Vakansen kunde inte fyllas under stämman. 
 
§ 16 Ärenden som väckts genom motion 
  Inga motioner har inkommit. 
 
§ 17 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor väcks under stämman.  
 
§ 18 Avslutning 
  Stämmans ordförande Robert Syrén tackar de närvarande för visat intresse och avslutar 

 kretsstämman. 
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 Sekreterare 
 
 
 ------------------------------------------------------ 
 Helene Wåhlander 
  
 Justeras 
 
 
 ------------------------------------------------------ 
 Robert Syrén, mötesordförande 
  
 
 
 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 
 Johan Hjerpe Lars Peterson 
 
 
 
 Stig Johannesson framförde ett varmt tack till Robert för att han åtog sig ordförandeskapet för 
 stämman och genomförde mötet säkert, tydligt och på ett mycket trevligt sätt. 
==================================================================================== 

 
Föreläsning: 
I samband med årsmötet höll Kåre Ström en mycket intressant föreläsning om Torslandaviken och arbetet med 
att restaurera området. Kåre har följt Torslandaviken sedan 1970-talet då stora mängder förorenade 
muddermassor dumpades och förstörde miljön både marint och på land. Kåre visade den historiska utvecklingen 
och dagens situation med hjälp av bilder och kartor. Torslandaviken är en gammal havsvik vid Göta Älvs mynning 
där sött och salt vatten möts. Sådana estuarium har optimala betingelser för biologiskt liv. I de grunda miljöerna 
finns rikligt med bandtång och ålgräs. Viken var förr också känd som kustens bästa ålfiskevatten. Expolateringen 
började på 60-talet och fortsatte i stor omfattning. GOF (Göteborgs Ornitologiska Förening) och FTN (Föreningen 
Torslandavikens Naturreservat) är drivande i arbetet för att restaurera och bevara viken samt utöka skyddet. 
Området har stora naturvärden framförallt för fågellivet. Många olika arter rastar på stränderna och söker föda i 
det grunda området. GOF och FTN lyckades få Birdlife International att utse området till ett Important Bird Area 
of Europé (IBA). Man lyckades också få regeringen att ge det status som Natura 2000. Det främsta motivet är de 
särskilt skyddsvärda arter av sångsvan, salskrake, knipa, bergand och brushane. Tippning i mudderdeponin har 
upphört och Göteborgs hamn har tillsammans med föreningarna byggt en grund bassäng, ett Vadhav, för 
vadarfåglar. Det invigdes hösten 2021 och är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som 
mudderupplag i nära fyrtio år. Arbetet med att restaurera viken fortsätter så att den även i framtiden är en 
biologiskt rik och viktig lokal för häckande, rastande och sträckande fåglar. Målet är att Torslandaviken blir ett 
Naturreservat. 


