
 1 

 
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 

 
 
 

Verksamhetsberättelse för  
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 

verksamhetsåret 2012 
 
 
 
 

1. Styrelse 
 Vid ordinarie årsmöte i mars 2012 valdes styrelseledamöter enligt följande: 
 Ordförande  Florian Reitmann 
 Ledamot  Cécile Everett 
 Ledamot  Gudrun Wahlén 
 Ledamot  Peter Zvejnieks 
 Ledamot  Anne Andersson 

Suppleant  Linda Armyr 
Suppleant  Laila Berglund (senare ordinarie) 
Suppleant  Annika Bergman Skogvik (felaktigt, utgår) 

 
  
Vid första styrelsemötet under året valdes Laila Berglund till kassör och Cécile Everett till vice 
ordförande. Gudrun Wahlén har under året varit sekreterare och Florian Reitmann web-ansvarig 
och postmottagare. Peter Zvejnieks har varit medlemsregisteransvarig. Anne Andersson har 
senare utgått ur styrelsen. 

 
 

2. Revision 
Revision har utförts av Erik Elvers, utsedd till revisor vid årsmötet 2012. 
 
 
3. Årsmöte och styrelsemöten 
Ordinarie årsmöte hölls den 27 mars 2012 i Studiefrämjandets lokal i Sundbyberg.  
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda möten. 

 
 

4. Verksamhet 
Medlemsinformation 
Under året har ett utskick med post gjorts till kretsmedlemmarna, där årsmötet tillkännagavs. 
Information om olika aktiviteter har under året skickats till medlemmar med e-post. Ett allmänt 
medlemsmöte hölls i maj för att få in tips om nya aktiviteter. 
Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med information om aktiviteter. Ett Facebook-konto har 
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skapats för ytterligare medlemskontakt. 
 

Aktiviteter  
Vid Riksstämman i Falkenberg i juni deltog Florian och Cécile som kretsens ombud.  
Höstkonferensen ”Hur gör vi då?- Ekonomin, klimatet, framtiden” ägde rum i november. 
Florian, Cécile och Linda deltog. Peter deltog i konferensen ”Kunskapsmöte – Ny grön våg i 
Stockholmsregionen”, angående samarbete föreningar emellan och hur man kan arbeta för att 
värna Stockholmsregionens gröna kilar. 
 
Kretsen deltog med informationsmaterial om cykelvägar vid Solnadagarna 24-25 mars. 
  

      Wåhlberga äng 
Vid Wåhlberga äng hölls fagning den 22 april med 3 deltagare. 
Ängens dag firades på Wåhlberga äng den 12 augusti med lieslåtter, spelmansmusik och god 
mat. Vi var 27 entusiastiska deltagare, varav 6 barn som hjälptes åt att lieslå och räfsa ängen 
under ledning av Ulla Alm från Överjärva gård och till glada toner av Tobbe spelman. 
 
Ungdomsverksamhet 
Satsningen på fågelskådning för skolbarn vid Råstasjön har vidareutvecklats genom att 
fältbiologerna engagerats som guider. Kretsen har avsatt 10 000 kr för ändamålet. Två skolor i 
Sundbyberg (Ursvik och Duvbo) deltar under vinter-våren 2013.  Totalt beräknas ca 20 
utflykter. 

 
 Råstasjön 
I slutet av året engagerade sig kretsen mot det hot mot natur- och rekreationsvärden runt 
Råstasjön som byggplaner vid Nationalarenan i Solna utgör. Styrelsen har varit i kontakt med 
Solna kommun och länsstyrelsen i Stockholms län och träffat politiker från kommunstyrelsen 
och för oppositionen. En gemensam skrivelse i frågan från länsförbundet, kretsen i Solna-
Sundbyberg, Världsnaturfonden WWF, Sveriges Ornitologiska förening och Förbundet för 
Ekoparken har skickats till stadsbyggnadsnämnden i Solna. 
Kretsen ingår i nätverket ”Rädda Råstasjön” och fortsätter att engagera sig i frågan. 
 
Remisser mm 
Kretsen har deltagit i ett yttrande om Roslagsbanan och ett yttrande om ändring av 
Översiktsplan för Sundbybergs stad 
 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Årets största utgifter har avsett årsmötet och ängens dag.  
10 000 kr som beslutats till fågelskådningsverksamheten  har ännu inte utbetalats, men belastar 
årets resultat. 
 
Resultatdisposition 

      Förslag till disposition av föreningens resultat 
      Till stämmans förfogande står:  Balanserad vinst  74 780:85 
                                                               Årets förlust  -  4 870:26 
       ________________ 
                                                                            69 910:59 
 
      Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 69 910:59 kr 
 
      Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och 
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      balansräkningar. 
 
 

Sundbyberg den 12 februari 2013 
 
 
 
 
Florian Reitmann                                                  Laila Berglund 
Ordförande                                                             
 
 
Cécile Everett                                                       Gudrun Wahlén 
 
 
 
Peter Zvejnieks 
 
 
 
                                                             
 

      


