
 
         Solna-Sundbyberg

Protokoll för Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg den 9/2 
2012

Plats: Studiefrämjandets lokal, Humbleg. 34.
Deltagare: Cécile Everett, Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks.

1. Val av mötesordförande och sekreterare.
    Gudrun valdes till mötets ordförande. Peter sekreterare.
 
2. Mötet öppnas.
    Gudrun öppnade mötet. 

3. Föregående protokoll.
    Godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapport om aktiviteter efter senaste mötet.
   Cecile har varit på möte hos Miljöpartiet i Sundbyberg. Det diskuterades bl.a att Mp vill 
   slopa obligatoriska parkeringsnormer för företag i kommunen och i stället införa
   cykelparkeringar. Man diskuterade också ett eventuellt samarbete mellan Mp och 
   Naturskyddsföreningen när det gäller att driva frågan om att införa en vegetarisk dag per 
   vecka i kommunens offentliga verksamhet, t.ex på skolor och inom äldreomsorg.
   Cecile har tillsammans med Mårten Wallberg, ordf. i Naturskyddsföreningen i Stockholms 
   län, även haft ett möte med Anders Ekengren (fp), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i 
   Solna, om ett miljöprojekt vid Råstasjön. Miljöprojektet är ett samarbete mellan 
   Miljösprånget, Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg och Stockholms län och ska 
   med hjälp av Magnus Enqvist bl.a användas för att tillhandahålla naturupplevelser och
   fågelskådning för skolbarn och personal i Råstasjöns närområde. På mötet diskuterades   
   också möjligheten att sätta upp en plattform/brygga i anslutning till sjön, med information  
   om områdets flora och fauna. Man tog även upp frågan om möjligheten att i framtiden göra 
   Råstasjön till ett naturskyddsområde.
   På mötet diskuterades också att kommunen har upplåtit mark för lånecyklar, och man har 
   förhoppningar om att kunna starta ett system med lånecyklar till våren. Cecile har också
   varit i kontakt med KTH om hur man praktiskt kan organisera hyrcykelsystem.
   Cecile har varit på kurs om hållbar utveckling, infrastruktur och på miljönätverkskurs i    
   Stockholm och Göteborg. Hon har också varit i kontakt med Naturskyddsföreningens kansli
   angående förbättring av föreningens system för mailutskick, och det är sagt att systemet
   kommer att förbättras om ett par månader.
   Florian har också varit på möten, bl.a i energigruppen och i klimatgruppen.

5. Pågående/planerade aktiviteter.
   -Planering inför årsmötet.
   Rum är bokat i Studiefrämjandets lokaler, Humbleg.34 i Sundbyberg, den 27 mars kl.18.00.
   Mårten Wallberg är inbjuden att vara ordförande på mötet. Maria Bergström kommer att 



   föreläsa om Allemansrätten förr och nu.
   Florian kollar medlemsregistret så att antalet tryckta kallelser överensstämmer med antal 
   adresserade hushåll (ev.familjemedlemsskap), eller om stadgar säger att utskick måste göras 
   separat till alla familjemedlemmar. Vid förra årets utskick överensstämde inte antalet 
   medlemmar med antal utskrivna adresser och flera hundra kallelser trycktes i onödan.
   Florian skriver kallelsen utifrån mall som använts vid tidigare utskick.
   
   Cecile kollar kostnaden för adress tryckt direkt på utskicket via Excellmall, på tryckeriet,    
   Humbleg. i Sundbyberg. Alternativt köps etiketter (eller kan fås från länskansliet?),    
   som Florian skriver medlemsadresserna på och som klistras på kallelsen. 
   Preliminärt möte 5 mars kl. 17 vid tryckeriet på Humbleg. och sedan klistring av
   adressetiketter hos Gudrun.
   Gudrun ansvarar för postning av utskick och kollar med Hjalmar Loeb eller Jan Spanedal
   vilka uppgifter som Posten behöver (organisationsnummer?) och skriver även  
   verksamhetsberättelse utifrån årets protokoll.
   Gudrun köper vin, kaffe, kaffebröd, socker och mjölk till mötet.
   Cecile ordnar maten; sallad och bröd.

   Övriga planerade aktiviteter:
   Kurs om nya Plan- och bygglagen, den 1 mars på Rikskansliet. Gudrun, Florian och Cecile  
   deltar
   Miljövecka i Solna Centrum, eventuellt v.13, 26/3-1/4. Preliminärt står Cecile, Peter och ev. 
   Gudrun och Florian där delar av helgen 31/3-1/4. Bord med material från Riks/länskansliet  
   bör finnas på plats.

6. Inkommande post.
   -Planärenden.
   Detaljplan för del av Stora Ursvik, etapp 2d. och Program till detaljplan kv. Styckjunkaren 
   har inkommit. Naturskyddsföreningen har tills vidare inget yttrande i dessa ärenden.

7. Övriga frågor.
   Inga övriga frågor.

8. Nästa möte.
   Beslutas av nya styrelsen på årsmötet.
   
      

   

   
   
   

 


