
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 9/4 2013 
 
 
Plats: Studiefrämjandet, Humblegatan 34, Sundbyberg 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Laila Berglund, Pär Bergstedt, 
Linda Armyr, Michelle Kienast och Isaac Tham  
 
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. 
 

2. Val av protokollförare för mötet 
Gudrun Wahlén utsågs till protokollförare. 
 

3. Val av vice ordförande 
Peter Zvejnieks valdes till vice ordförande. 
 

4. Val av kassör 
Laila Berglund valdes till kassör. 
Föreningen adress till kassören : 
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg (org.nr. 802409-8421) 
c/o Laila Berglund 
Klippgatan 12 C 
171 47 Solna 
 
Laila meddelar detta till skatteverket och posten. 
 

5. Val av sekreterare 
Gudrun Wahlén valdes till sekreterare. 
 

6. Val av web-ansvarig 
Florian Reitmann valdes till web-ansvarig. Florian, Peter och Isaac ska ha behörighet till 
föreningens Face-book. 
 

7. Val av postmottagare 
Florian Reitmann valdes till postmottagare. 
  



8. Val av medlemsregisteransvarig 
Florian valdes till medlemsregisteransvarig med Peter 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 
Florian uppdaterar kontaktlistan för 2013 (inkl medlemsnummer). Uppgifterna läggs 
sedan in i kretsens medlemsregister på ”Min sida” i Naturkontakt. Florian ansvarar för 
detta. 
 

11. Mötesplan för året 
Följande datum för styrelsemöten  beslutades: 
- Måndag 20 maj kl 18.00 
- Måndag 2 september kl 18.00  
- Måndag 11  november kl 18.00  
Lokal Studiefrämjandet i Sundbyberg. 
 

12. Årsmötet 2013/Arvodering för föreläsare. 
Vi diskuterade ersättning till Johan Lind. Beslöt att högsta arvode ska vara 900kr. Peter 
tar kontakt med Johan om detta. 
 

13. Planering inför vår/sommar 2013 
 
- Fortsatta fågelguidningar 
Det tidigare planerade guidningarna för två skolor i Sundbyberg har genomförts under 
januari-februari (sammanlagt 18 klasser på låg- och mellanstadiet). Kostnad för dessa ca 
7.000 kr har redovisats till Länsförbundet som administrerar utbetalningar av arvoden. 
Länsförbundet skickar sedan en faktura till oss. Eventuellt kan det bli guidningar för 
ytterligare en skola under våren, vilket kan rymmas under tidigare avsatta medel från 
kretsen eller med något mindre tillskott. 
 
Gudrun har varit på ett möte på Länsförbundet med Magnus Enquist och representant för 
Fältbiologerna för att diskutera framtiden för fågelskådningarna. (Länsförbundet skickar 
minnesanteckningar). Förhoppningen är att guidningarna ska fortsätta i Solna-Sundbyberg 
i Fältbiologernas organisation SUG (Stockholm-Uppsala-Gotland) med stöd av 
Länsförbundet och kretsen Solna-Sundbyberg. Finansieringen måste dock lösas på annat 
sätt en hittills. För det vidare arbetet bildas en styrgrupp bestående av representanter för 
Länsförbundet, Fältbiologerna och Kretsen Solna-Sundbyberg. 
Gudrun Wahlén utsågs som representant för kretsen. 
Florian tar ytterligare kontakt med Solna kommun för att få bekräftat att tidigare utlovat 
bidrag till verksamheten kvarstår (och hur mycket pengar det rör sig om). 
 



- Ängsaktiviteter 
* Måndag 22 april kl 18.00 på Studiefrämjandet. Filmvisning av ”Mandelblom, kattfot 
och blå viol” en film om hotet mot den biologiska mångfalden med betoning på ängar och 
hagmarker. Efteråt diskussion om ängsskötsel. Gudrun ansvarig. 
Florian skickar ut inbjudan till medlemmar med e-post. 
* Söndag 5 maj kl 11.00. Fagning på Wåhlberga äng. Gudrun ansvarig. Florian skickar 
inbjudan till medlemmar med länk till karta. Florian kan också hämta upp deltagare vid 
Överjärva gård. 
Gudrun beställer material för Naturvänliga veckan från RIKS. 
* Söndag 11 augusti kl 11.00. Ängens dag på Wåhlberga äng med lieslåtter, förtäring 
och musik. Gudrun ansvarig. 
Information om dessa aktiviteter ska också läggas ut på Hemsidan och Face-book. 
 
- Samarbete med Studiefrämjandet 
Veronica Lankarbro från Studiefrämjandet kom före mötet och informerade oss om 
möjligheterna till samarbete. Viktigt att vi tänker på vilka av våra aktiviteter som kan 
rapporteras som kulturaktivitet. Föredraget på årsmötet kan rapporteras i efterskott 
(Florian), annars helst annonseras i förväg. Studiefrämjandet kan främst bidra med lokal 
och annonsering, men i viss mån med pengar t ex till föreläsare. 
 
- Rädda Råstasjön 
Florian och Peter berättade om läget inom nätverkets arbete. Av de tidigare beslutade 
medlen för nätverkets arbete har ca 3000 kr betalats ut. Det beslöts att ytterligare 2000 kr 
får användas för nätverket efter beslut i det enskilda fallet av Peter. Ett förslag från 
nätverket att enskilda kan sätta in pengar på kretsens konto för ”Rädda Råstasjön” 
uppskattades och tas upp på nätverkets nästa stormöte. 
 
- Övrigt 
Florian tog upp inbjudan till deltagande i Fältbiologernas demonstration mot gruvboomen  
och en kurs i cykelplanering. Beslöts att Florian skickar info om detta till medlemmar 
med e-post. 
Länsstämman äger rum lördag den 13 april. Florian, Isaac. Michelle och Pär utsågs att 
delta. 
E-post angående bla Råstasjön har kommit från Björn Cedervall, som var med och 
bildade Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg på 70-talet. Florian tar kontakt och 
bjuder in Björn till ett möte. 
 

14. Rikskonferens, val av ombud 
Rikskonferensen äger rum i Växjö i juni. Florian och Michelle utsågs att delta som 
kretsens ombud.  
 

15.  Inkommande post 
Brev har precis kommit från Sunbybergs kommun. Florian återkommer om detta. 
 

16. Hemsidan/Facebook  
Face-book fungerar bra. Isaac kommer också att engagera sig att skriva där. 
Hemsidan behöver uppdateras. Florian står för det tekniska men vill gärna att alla bidrar 



med text. 
 

17. Ev övriga frågor 
Inga. 
 

18. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 20 maj kl 18.00 på Studiefrämjandet i Sundbyberg. 
 
 
 

 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
Gudrun Wahlén      Florian Reitmann 

 


