
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 17/9 2012 
 
Plats: Studiefrämjandet, Humblegatan 34, Sundbyberg 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Magnus Enquist (punkt 3)  
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet. 
 

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

3. Fågelskådningsverksamheten. 
Fältbiologerna har annonserat efter guider och fått 5-6 svar från intresserade. Magnus ska 
ta kontakt med dessa och utbilda dem vid 3-4 guidningar med Ekensbergsskolan i höst. 
Gudrun har skrivit till skolor i Sundbyberg och fått entusiastiska svar från Duvboskolan 
och Ursviksskolan, som gärna vill delta och som tänker sig ta upp fågeltema i 
undervisningen. 
Problemet är organisationen –ansvarig förening/kontaktperson. Vi hoppas på ett 
samarbete mellan länsförbundet och fältbiologerna. Magnus tar kontakt medMårten 
Wallberg och fältbiologerna under veckan och meddelar Gudrun, som i sin tur kontaktar 
skolorna. Gudrun pejlar också möjligheten att involvera Studieförbundet i aktiviteten. 
 Vi beslöt att satsa på Duvbo och Ursviksskolan och räknar med att det löser sig med 
organisationen. Det kan då bli aktuellt med ca 20 utflykter (10 per skola) under vintern-
våren 2012-1013. Andra skolor får vänta tills vi ser hur det fungerar. 
 

4. Kretsens ekonomi och återbäring 
Klart med Nordeakontot. Laila kan nu betala räkningar. Vi har fått 27.600 i 
kretsåterbäring och har god ekonomi. Florian ber Laila kolla räntesatsen på kontot. 
Har inte sett till några pengar från IF – Vi (Peter?) skickar mail till Mårten och kollar. 
Vi beslöt att till nästa sommar köpa tre nya orv (lieskaft) till föreningen. Gudrun kollar 
marknaden och priser. 
Vi diskuterade också möjligheten att bygga färdigt gärdsgården vid Wåhlberga. 
Gudrun kollar med Ulla Alm och Solna kommun om dessa kan stå för genomförande resp 
kostnader. 
Florian tog upp en diskussion om möjligheten att föra över en del pengar till en 
bank/konto kopplat till miljönytta. Exempel på sådana banker är JAK-banken och EKO-
banken. Bör utredas vidare innan vi tar ett sådant beslut. 
 



5. Samrådsinbjudan för Roslagsbanan 
SL har skickat en inbjudan till samråd till Naturskyddsföreningens kretsar som trafikeras 
av Roslagsbanan. Florian har arbetat tillsammans med Mårten för att försöka skriva ett 
samlat yttrande från berörda kretsar. Vi beslöt ställa oss bakom det förslag till yttrande 
som Florian presenterade på mötet, men yttrandet ska ytterligare stämmas av med övriga 
kretsar. 
 

6. Planering inför höst/vinter 2012/2013 
Vi diskuterad föredragskvällar/möten med ängstema, skolmat, hållbart byggande i 
Sundbyberg, främjande av ”egen el” (decentraliserad energiförsörjning) och öppna 
styrelsemöten. Vi konstaterade att vi är få som kan driva aktiviteter och att vi därför måste 
ransonera insatserna. Vi beslöt satsa på: 
- Träff med politiker (fp och Mp) under hösten (v 45-48) Florian kontaktar 
- Föreläsning/debatt om decentraliserad energiförsörjning med deltagare från RIKS, 
Norrenergi och ”egen-el” (v48-49) Florian arrangerar. 
- Kväll med Ängstema, bl a visa filmen ”Mandelblom, kattfot och blå viol”,  
under april (t ex v 15) 
-ev. Föreläsning om skolmat våren 2013 med föreläsare från Riks, Läns eller annan expert 
samt bjuda in partierna för efterdebatt. Florian pejlar. 
 

7. Utvärdering av Riksstämman 
Florian rapporterade, bl a att hans motion om egen-el gått igenom.  
 

8. Medlemskap i Ekoparken 
Vi bekräftade tidigare beslut att betala medlemsavgift för 2011 och 2012. 
 

9. Ev inkommande post 
Brev från SL med inbjudan om samråd för Roslagsbanan (se punkt 5) 
 

10. Hemsidan/Facebook  
Hemsidan innehåller gammal information och behöver uppdateras. RIKS kommer med ny 
lay-out inom någon månad (?). Florian pejlar bland medlemmarna om någon vill ta på sig 
att sköta hemsidan. Facebook fungerar fint. 
 

11. Ev övriga frågor 
- Höstkonferensen ”Hur gör vi då?” – Ekonomin, klimatet, framtiden, äger rum 23 
november i Folkets hus, Stockholm. Florian och ev Cécile deltar.Vi har möjlighet att uten 
kostnad skicka ytterligare en person från kretsen. Vi beslöt att i första hand erbjuda Linda 
Armyr att delta, i andra skicka erbjudande till kretsmedlemmarna. 
- Florian tog upp frågan om vi skulle skicka en förfrågan till Stockholmskretsen om att få 
delta med en sida i deras programblad som två gånger om året skickas ut som bilaga till 
Sveriges Natur till kretsens medlemmar. Florian skickar ut ett ex av bilagan så får vi 
diskutera ev fortsättning via mail. 
 

12. Nästa styrelsemöte 
Måndag den 12 november kl 18.00 på Länsförbundskansliet, Norrbackagatan 80. 


