
  
         Solna-Sundbyberg 

 

 

Protokoll för Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg den 13/4 2011 

 

Plats: Studiefrämjandet, Humblegatan 34 Sundbyberg 

Deltagare: Mårten Wallberg, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Florian Reitmann, Cécile Everett 

(slutet av mötet), Hjalmar Loeb (per telefon under punkt 3, 5 och 9) 

 

1. Mötets öppnande 

Mårten öppnade mötet och utsågs till  mötesordförande. 

 

2. Val av protokollförare för mötet 

Gudrun utsågs till protokollförare. 

 

3. Val av ytterligare en ledamot till styrelsen 

Hjalmar Loeb invaldes som ledamot i styrelsen. 

 

4. Val av styrelsens ordförande 

Ingen kandidat fanns till ordförande. Ordförandeskapet på styrelsemöten får ambulera 

mellan ledamöterna. 

 

5. Val av kassör  

Hjalmar Loeb valdes till kassör. 

  

6. Val av sekreterare  

Gudrun Wahlén valdes till sekreterare. 

 

7. Val av web-ansvarig 

Gudrun Wahlén valdes till web-ansvarig.  

 

8. Val av postmottagare 

Florian Reitmann valdes till postmottagare för e-post, Cécile Everett valdes till 

postmottagare för vanlig brevpost.  

 

9. Teckningsrätt för föreningen 

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

eller kassör. Gudrun Wahlén och Hjalmar Loeb tecknar var för sig föreningens firma vad 

gäller kapitalförvaltning. Dessutom tecknar Gudrun Wahlén och Hjalmar Loeb 

föreningens firma var för sig för belopp understigande 5000 kr. 



 

 

10. Kontaktlista för styrelsen 

Gudrun uppdaterar kontaktlistan för 2011 

 

11. Mötesplan för året 

Följande datum för styrelsemöten  beslutades: 

- Måndag 23 maj kl 18.00 på Norrbackagatan (länsförbundets kansli) Gudrun ansvarig 

- Måndag 26 september kl 18.00 Studiefrämjandet, Sundbyberg, Peter ansvarig 

- Måndag 5 december kl 18.00 Norrbackagatan, Florian ansvarig 

 

12. Planering inför vår/sommar 2011 

- Miljösprånget 

Info om Miljösprånget finns nu på Länsförbundets och Riks hemsida och annonseras 

också i pressen. Anmälningar hittills hyfsat. Mårten kommer att springa. 

Naturskyddsföreningen kommer att ha ett infobord vid banan, där det kommer att finnas 

folk från länsf och ev riks. Cécile tänker också vara där. 

Gudrun lägger ut info på vår hemsida (med hjälp av Karin Schmidt från länsf). 

 

- Minifältisar 

Ingen information hur det utvecklas. Florian tar kontakt med Magnus Enquist för att höra 

om läget. 

 

- Ängsaktiviteter 

Fagning sker vid Wåhlberga äng söndag 17 april kl 11- ca 14. Gudrun har mailat ängens 

intresselista, lagt ut info på hemsidan och i Aktivitetskalendern på Riks hemsida. 

Ängens dag kommer att genomföras söndag den 7 augusti. Gudrun ansvarig. 

 

- Övrigt 

-Inbjudan till Rikskonferens i Eskilstuna 21-22 maj (anmälan senast 20 april) Ingen deltar 

från kretsen. 

- Maria Palm från Riks har skickat ut förfrågan till kretsens medlemmar om intresse att 

kontrollera en butik i Solna som vill bli utmärkt med ”Bra Miljöval”. Stort intresse (nio 

anmälningar) Ola Hellström har fått uppdraget. Gudrun tar kontakt med honom och 

bjuder in honom till nästa styrelsemöte. 

Vi bör försöka fånga upp intresset för de övriga också. Gudrun tar kontakt med Maria 

Palm och ber henne bjuda in övriga att bilda en ”Handla-miljövänligt-grupp” i Solna-

Sundbyberg. Bra vore om Maria kunde komma till mötet den 23 maj för att starta upp en 

sådan grupp. 

- Cécile planerar en förnyad uppvaktning av politiker, tillsammans med Mårten och 

Florian. 

 

13.  Ev Inkommande post 

Inget särskilt att rapportera. För att vi ska få planärenden från kommunen på remiss 

behöver vi nog stöta på (Cécile). 

 



14. Hemsidan  

Gudrun håller på att lära sig hantera denna och avser lägga ut information löpande. 

Textbidrag tas tacksamt emot. 

 

15. Ev övriga frågor 

- Beslöts betala arvode 500kr till Inger Näslund, personkonto 560629-8544 (Nordea), för 

föreläsning på årsmötet den 25 mars 2011. 

- Gudrun skickar årsmöteshandlingar och kontaktlista till Riks för att få kretsbidrag. 

 

16. Nästa styrelsemöte 

Måndag den 23 maj kl 18.00 på Stockholmskansliet, Norrbackagatan 80 

(Obs! ny adress) 
Gudrun ansvarig. 

 

 


