
  
         Solna-Sundbyberg 

 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 

den 17/4 2012 
 

 

Plats: Länsförbundskansliet, Norrbackagatan 80, Stockholm 

Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Cécile Everett , Anne Andersson, 

Laila Berglund och Hjalmar Loeb  

 

 

1. Mötets öppnande 

Florian Reitmann öppnade mötet efter en presentationsrunda. 

 

2. Val av protokollförare för mötet 

Gudrun Wahlén utsågs till protokollförare. 

 

3. Val av kassör 

Laila Berglund valdes till kassör. 

Föreningen adress till kassören blir då: 

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg (org.nr. 802409-8421) 

c/o Laila Berglund 

Klippgatan 12 C 

171 47 Solna 

 

Detta ska meddelas skatteverket och posten. 

 

4. Val av vice ordförande 

Cécile Everett valdes till vice ordförande. 

 

5. Val av sekreterare 

Gudrun Wahlén valdes till sekreterare. 

 

6. Val av webb-ansvarig 

Florian Reitmann valdes till webb-ansvarig. 

 

7. Val av postmottagare 

Florian Reitmann valdes till postmottagare. 

  

8. Val av medlemsregisteransvarig 

Anne Andersson valdes till medlemsregisteransvarig med Florian som bistånd. 

 



9. Teckningsrätt för föreningen 

Styrelsen tecknar föreningens firma två i förening varav en är föreningens ordförande 

eller kassör. Florian Reitmann (                )  och Laila Berglund (              ) tecknar var för 

sig föreningens firma vad gäller kapitalförvaltning. Dessutom tecknar Florian Reitmann 

och Laila Berglund föreningens firma var för sig för belopp understigande 5000 kr. 

 

10. Kontaktlista för styrelsen 

Gudrun uppdaterar kontaktlistan för 2012 (inkl medlemsnummer). Uppgifterna läggs 

sedan in i kretsens medlemsregister på ”Min sida” i Naturkontakt. Anne ansvarar för 

detta. 

 

11. Mötesplan för året 

Följande datum för styrelsemöten  beslutades: 

- Torsdag 7 juni kl 18.00 på Norrbackagatan (länsförbundets kansli)  

- Måndag 3 september kl 18.00 Studiefrämjandet, Sundbyberg,  

- Måndag 12  november kl 18.00 Norrbackagatan,  

 

12. Planering inför vår/sommar 2012 

- Minifältisar/barndomssatsning 

Florian har talat med Magnus Enquist, som gärna fortsätter sin satsning, men behöver 

hjälp med organisation och pengar. 

Florian och Anne kommer att träffa Magnus, Margareta Olofsson (länsförbundet) och två 

fältbiologer för vidare upplägg och ekonomi. Styrelsen förklarade sig beredd att bidra 

med pengar till detta. 

Styrelsen diskuterade också möjligheten att nästa år söka projektpengar för att utveckla 

aktiviteten ytterligare med t ex fältbiologerna. 

 

- Ängsaktiviteter 

Gudrun ansvarig.  

Fagning av Wåhlberga äng sker söndag den 22 april kl 11-ca 14. Inbjudan har lagts ut på 

hemsidan och skickats till alla medlemmar med e-post. 

Ängens dag med slåtterfest sker traditionsenligt i början av augusti. För att möjliggöra för 

fler medlemmar att delta (efter semestrar) beslöts att årets ”Ängens dag” äger rum söndag 

den 12 augusti. Gudrun svarar för annonseringen av evenemanget (Aktivitetskalendern på 

Riks hemsida och i Mitt i Solna/Sundbyberg). 

 

- Samarbete med Studiefrämjandet 

Florian har talat med vår kontaktperson Lloyd, som erbjuder samarbete. Som ett första 

steg kontaktar Florian Roger Hägg för att ordna ett verksamhetsutvecklingsseminarium 

för styrelsen. 

 

- Öppna styrelsemöten 

För att försöka etablera en bättre kontakt med kretsens medlemmar kommer dessa (med e-

post) att inbjudas till ett möte måndag 14 maj kl 18 (plats beslutas senare). Föranmälan 

önskas. 

 

 



- Övrigt 

Beslutades att vi ska försöka ordna en föreläsning om decentraliserad energiförsörjning 

någon gång i höst. Florian pratar vidare med bl a Sundbyberg kommun. 

 

Peter informerade om att vi fått en inbjudan att delta med bord på klädbytardag i Solna, 

valborgsmässoafton. Vi beslutade avstå. 

 

13. Riksstämman, val av ombud 

Riksstämman äger rum i Falkenberg den 15-17 juni. Florian och Cécile utsågs till kretsens 

ombud vid stämman. Florian har lämnat in en motion om decentraliserad 

energiförsörjning. Stämmohandlingar finns utlagda på Riks hemsida och alla 

uppmuntrades att ta del av dessa för att lämna ev synpunkter till Florian eller Cécile. 

 

14.  Inkommande post 

Sundbyberg har skickat ett förslag till ändring av översiktsplanen. Ändringen innebär att 

förändringsområdet norra Kymlinge tas bort (inget värmekraftverk) och att 

förändringsområdet utmed nya E18 blir snävare. Styrelsen beslutade att inte avge några 

synpunkter. 

 

15. Hemsidan/Facebook  

Inget att rapportera 

 

16. Ev övriga frågor 

- Cécile  skickar årsmöteshandlingar och årsmötesprotokollet till Riks för att få 

kretsbidrag. 

- Till nästa styrelsemöte tar Laila fram förslag till kretsens budget för 2012. 

- Konstaterades att ett missförstånd uppstått mellan valberedning och Annika Bergman 

Skogvik, som meddelat att hon inte sagt ja till att ingå i styrelsen. Annika tas därför bort 

från styrelselistan. 

 

17. Nästa styrelsemöte 
Torsdag den 7 juni kl 18.00 på Länsförbundets kansli, Norrbackagatan. 

 

18. Mötet avslutas 

Avgående kassören Hjalmar Loeb tackades och Florian avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

Gudrun Wahlén      Florian Reitmann 

 


