
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 8/4 2014 
 
 
Plats: Länsförbundets kansli, Norrbackagatan 80, Stockholm 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Laila Berglund, Pär Bergstedt, 
Tomas Beckman, Joachim Åberg  
 
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrunda. 
Dagordningen godkändes. 
 

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

3. Val av vice ordförande 
Peter Zvejnieks valdes till vice ordförande. 
 

4. Val av kassör 
Laila Berglund valdes till kassör. 
Föreningen adress till kassören : 
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg (org.nr. 802409-8421) 
c/o Laila Berglund 
Klippgatan 12 C 
171 47 Solna 
 

5. Val av sekreterare 
Gudrun Wahlén valdes till sekreterare. 
 

6. Val av web-ansvarig 
Florian Reitmann valdes till web-ansvarig (hemsidan och Face-book). 
 

7. Val av postmottagare 
Florian Reitmann valdes till postmottagare. 
  

8. Val av medlemsregisteransvarig 
Florian valdes till medlemsregisteransvarig med Peter som bistånd. 
 



9. Teckningsrätt för föreningen 
Styrelsen tecknar föreningens firma två i förening varav en är föreningens ordförande 
eller kassör. Florian Reitmann  och Laila Berglund tecknar var för sig föreningens firma 
vad gäller kapitalförvaltning. Dessutom tecknar Florian Reitmann och Laila Berglund 
föreningens firma var för sig för belopp understigande 5000 kr. 
 

10. Kontaktlista för styrelsen 
Gudrun skriver kontaktlistan för 2014 och skickar till RIKS, tillsammans med 
årsmöteshandlingarna. Florian lägger in uppgifter om styrelsen (namn och e-post) på 
hemsidan. 
 

11. Mötesplan för året 
Följande datum för styrelsemöten  beslutades: 
- Måndag 26 maj kl 18.00 
- Måndag 8 september kl 18.00  
- Måndag 24  november kl 18.00  
- Måndag 19 januari 2015 kl 18.00. 
 

12. Årsmötet 2014/Arvodering för föreläsare. 
Årsmötet bevistades av ca 35 personer. Arvode 999kr har betalats till föreläsaren Henrik 
Waldenström 
 

13. Planering inför vår/sommar 2014 
- Ängsaktiviteter 
* Söndag 27 april kl 11.00. Fagning på Wåhlberga äng. Gudrun ansvarig. Florian skickar 
inbjudan till medlemmar med länk till karta. Florian ordnar också en enkel fika.  
Gudrun sätter upp ny affisch vid ängen. 
 
* Söndag 10 augusti kl 11.00. Ängens dag på Wåhlberga äng med lieslåtter, förtäring 
och musik. Gudrun ansvarig. 
Information om dessa aktiviteter ska också läggas ut på Hemsidan och Face-book. 
 
Gudrun kollar med Ulla Alm om ev planer på fortsatt utbyggnad av gärdsgården vid 
Wåhlberga äng. 
 
- Samarbete med Studiefrämjandet 
Viktigt att vi tänker på vilka av våra aktiviteter som kan rapporteras som kulturaktivitet. 
Föredraget på årsmötet kan rapporteras i efterskott (Florian), annars helst annonseras i 
förväg. Studiefrämjandet kan främst bidra med lokal och annonsering. 
 
- Rädda Råstasjön 
Florian, Peter och Pär berättade om det politiska  läget och kretsens och nätverkets 
aktiviteter.  
Kretsen har, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län och 9 andra 
föreningar, lämnat remissyttrande över det ändrade detaljplaneförslaget för bebyggelse 
vid Råstasjön. Det nya förslaget kan komma upp i fullmäktige före sommaren. 
En demonstration har ägt rum vid Solna stadshus och en politikerhearing drog fullsatt hus. 



Kretsen har också anordnat en separat informationskväll 1 april angående arbetet med att 
rädda Råstasjön. 
Kretsen kommer att överklaga Solna kommuns beslut om tidsbegränsat bygglov samt 
strandskyddsdispens för byggbodar och parkering vid Råstasjön. 
Nätverket har fn en fordran på ca 10 000kr. 
 
Karolinska institutet 
Kretsen har lämnat yttrande till Solna stads förslag om detaljplan Haga 4:35  om 
studentbostäder mm vid Karolinska institutet. Kretsen bevakar utvecklingen. 
 
- Övrigt 
Diskuterades eventuella aktiviteter inför riskdagsvalet i höst: 
Pär kollar med RIKS. 
 

14. Rikskonferens, val av ombud 
Rikskonferensen äger rum 14-15 juni i Örebro. Florian och Thomas utsågs att delta som 
kretsens ombud, med Peter, Joachim och Cécile Everett som ersättare..  
 

15.  Inkommande post 
Från Solna ang Grön plan. Remiss från Solna ang Nationalstadsparken. Remiss från 
Sundbyberg ang Ursvik 
 

16. Hemsidan/Facebook  
Face-book fungerar bra. Nya hemsidan är nu också i funktion 
 

17. Övriga frågor 
- Byggplaner Hallonbergen-Ör 
Pär informerade om läget. Ett förslag är ute för samråd till 25 april. Peter kollar om vi 
behöver yttra oss.  
- Thomas har deltagit i länsstämman. 
 

18. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 26 maj kl 18.00 på Studiefrämjandet i Vreten. 
 
 
 

 
Vid protokollet       
 
 
Gudrun Wahlén       

 


