
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 7/6 2012 
 
 
Plats: Länsförbundskansliet, Norrbackagatan 80, Stockholm 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Cécile Everett , Laila Berglund  
 
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet. 
 

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

3. Inval av Laila Berglund som ordinarie styrelseledamot. 
Anne Andersson har meddelat att hon avgår i styrelsen pga personliga skäl. 
Vi beslöt att Laila Berglund övergår från att vara suppleant till att bli ordinarie ledamot i 
styrelsen. På så sätt blir vi nu 5 ordinarie ledamöter och en suppleant. 
 

4. Val av Peter Zvejnieks som medlemsregisteransvarig 
Peter ersätter Anne som medlemsregisteransvarig med Florian som bistånd 
 

5. Fågelskådningsverksamheten. 
Florian har träffat Magnus Enquist, Margareta Olofsson från länsförbundet och två 
representanter för fältbiologerna och diskuterat fortsättning av fågelskådningsverksamhet 
för ungdomar i Solna-Sundbyberg. Magnus har presenterat en plan för fortsatt verksamhet 
under hösten2012/våren 2013 innefattande ett 40-tal guidade fågelskådningar för två nya 
skolor i Solna-Sundbyberg och utbildning av fältbiologer som nya guider under 
sommaren 2012. Ett Minifältisprogram planeras också för HT 12 och VT13 med ett antal 
utflykter. 
Styrelsen beslöt avsätta max 10.000 kr för projektet under hösten 2012 till våren 2013 och 
räknar med att länsförbundet kan komma att bidra med ytterligare pengar senare under 
perioden. Vi avser också att tillsammans med länsförbundet i höst ansöka om pengar från 
riksföreningen och ev också från kommunerna Solna och Sundbyberg. 
Beslöts också att kretsen skulle försöka ge förslag till två nya skolor för 
fågelskådningarna; Gudrun undersöker Sundbyberg och Cécile undersöker Solna. 
 

6. Planering inför sommar/höst 2012 
- Ängsaktiviteten 
Ängens dag på Wåhlberga är fastställd till söndag 12 augusti kl 11-15. 



Gudrun har tagit fram en affisch med inbjudan. Skickar den via mail till styrelsen. De som 
kan skriver ut och sätter upp på lämpliga ställen. Florian lägger ut på hemsidan och 
skickar dessutom inbjudan till alla medlemmar med e-post. Gudrun lägger ut på riks 
Aktivitetskalender och anmäler till MittI-tidningarna i Solna och Sundbyberg. 
Gudrun har kontaktat spelman och planerar vidare för genomförande. Gudrun anmäler 
också aktiviteten till Sudiefrämjandet. 
- Skolmat 
På medlemsmötet den 14 maj tog Jens Pertoft upp frågan om ett möjligt projekt om 
skolmat. Beslöt att hålla fortsatt kontakt med Jens P. för vidare diskussion och mer 
information och idéer om ev upplägg. 
- Fortsättning ”öppna” styrelsemöten/medlemsmöten 
Vi diskuterade möjligheten att hålla ett öppet medlemsmöte med temat ”Byggandet i 
Solna-Sundbyberg – hur kan det förenas med bevarande av grönområden?” 
Vi bestämde att i en första omgång rikta in oss på Sundbyberg. Florian tar en första 
politikerkontakt ochkontaktar också  länsförbundet för att pelja intresset och ett tänkbart 
upplägg.  
 

7. Riksstämman 
Styrelsen diskuterade kandidaterna till ordförandeposten för riksföreningen. Styrelsen 
saknar dock tillräcklig information om kandidaterna för att kunna besluta om votum. Vi 
överlåter valet åt våra ombud på stämman (Florian och Cécile).  
  

8. Ekoparken 
Kretsen är sedan tidigare medlem i förbundet för Ekoparken, men vi har missat att betala 
medlemsavgift. Peter kollar kontonummer för inbetalning och Laila ser till att det blir 
utbetalt. 
 

9. Ev inkommande post 
Handlingar till Riksstämman har kommit till Florian. 
 

10. Hemsidan/Facebook  
Inget särskilt att rapportera. Facebook-sidan går bra. 
 

11. Ev övriga frågor 
Peter undrade om vi fått pengabidraget från försäkringsbolaget If? 
Laila kollar på kontot och frågar annars länsförbundet. 
 

12. Nästa styrelsemöte 
Måndag den 3 september 18.00 på Studiefrämjandet i Sundbyberg. 
 

13. Mötet avslutas 
Florian tackade och påminde om att vi alla träffas den 12 augusti på Wåhlberga äng. 
 
Vid protokollet/Gudrun Wahlén 

 


