
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för årsmötet 2014 i Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 

Datum: Tisdagen den 18 mars 2014 
Plats:   Studiefrämjandet, Korta Gatan i Solna 
Deltagare.  Från länsförbundet Karolina Lisslö , från styrelsen Florian Reitmann, Laila 
Berglund, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks och Pär Bergstedt, ett 25-tal övriga medlemmar. 
 
§1 Mötets öppnande 
Florian Reitmann hälsade alla välkomna. 
 
§2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 
Mötet bedömdes vara behörigt utlyst. 
 
§3 Val av ordförande för årsmötet 
Karolina Lisslö valdes till mötets ordförande. 
 
§4 Val av sekreterare för årsmötet 
Gudrun Wahlén valdes till mötets sekreterare. 
 
§5 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
Till justerare valdes Peter Zvejnieks och Jens Pertoft. 
 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Florian Reitmann presenterade verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§7 Revisorns berättelse 
Revisorssuppleanten Jens Pertoft presenterade revisionsberättelsen för räkenskapsår 2013. 
Revisorn hade inga anmärkningar mot styrelsens förvaltning och föreslog att styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för år 2012. 
 
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Föreningen gjorde ett resultat på 3869 kr för 2013. Det egna kapitalet uppgår till 73 780 kr. 
Resultat- och balansräkning godkändes. 
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012. 
 
§10 Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter 
Antalet ordinarie styrelseledamöter bestämdes till fem stycken. 



 
§11 Val av ordförande i kretsen, tillika styrelsen 
Valberedning Ulla Alm hade lämnat in förslag till ny styrelse. 
Florian Reitmann valdes till ordförande. 
  
§12 Val av övriga styrelseledamöter 
Till övriga styrelseledamöter valdes Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Laila Berglund samt Pär 
Bergstedt (omval). 
 
§13 Beslut om antalet suppleanter 
Antalet suppleanter bestämdes till tre stycken. 
 
§14 Val av suppleanter 
Valberedningen hade inte föreslagit några suppleanter. På förslag från närvarande mötesdeltagare 
valdes Annabell Rahm, Tomas Beckman och Joachim Åberg till suppleanter (nyval). 
 
§15 Val av revisor och revisorssuppleant 
Till revisor valdes Erik Elvers. Till revisorssuppleant valdes Jens Pertoft 
 
§16 Val av valberedning 
Till valberedning valdes Ulla Alm och Susanne Asker. 
 
§17 Ärenden som väckts genom motion. 
Inga ärenden. 
 
§18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 
Inga ärenden. 
 
§19 Övriga ärenden 
Ulla Alm tog upp frågan om pengar till fortsatt utbyggnad av gärdesgård vid Wåhlberga äng. 
Frågan hänvisades till styrelsen för behandling. 
Florian Reitmann inbjöd till möte om Råstasjön den 1 april. 
  
§20 Stämman avslutades 
 
     
 
 Gudrun Wahlén  
Mötessekreterare       
 
 
Protokollet justeras 
 
 
Karolina Lisslö    Peter Zvejnieks  Jens Pertoft 
Mötesordförande 


