
 
         Solna-Sundbyberg
Protokoll för årsmötet 2011 i Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg

Datum:  Fredagen den 25 mars 2011
Plats: Studiefrämjandet, Humblegatan 34, Sundbyberg
Deltagare.  Mårten Wallberg, Gudrun Wahlén, Erik Elvers, Cécile Everett, Hjalmar Loeb, 
Jenny Weimer, Peter Zvejnieks, Risa Rosenberg, Lina Magdalinski, Florian Reitmann, Margit 
Berg-Olsson, Markus Bertilsson, Magnus Enquist, Inger Näslund (föreläsare)

§1 Mötets öppnande
Gudrun Wahlén öppnade mötet och hälsade alla välkomna..

§2 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Mötet bedömdes vara behörigt utlyst, då kallelse gick ut den 8 mars 2011.

§3 Val av ordförande för årsmötet
Mårten Wallberg valdes till mötets ordförande.

§4 Val av sekreterare för årsmötet
Gudrun Wahlén valdes till mötets sekreterare.

§5 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare valdes Peter Zvejnieks och Jenny Weimer.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes med en ändring i sista stycket ”Föreningen gjorde ett resultat 
på -5242.85 kr”.

§7 Revisorns berättelse
Revisor Erik Elvers läste upp revisionsberättelse för räkenskapsår 2010. Revisorn hade inga 
anmärkningar mot styrelsens förvaltning och föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 
2010.

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
Föreningen gjorde ett negativt resultat på 5 242.85 kr för 2010. Det egna kapitalet uppgår till 
61 992.40 kr. Resultat- och balansräkning godkändes.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010.

§10 Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter
Antalet ordinarie styrelseledamöter bestämdes till 5 stycken.



§11 Val av ordförande i kretsen, tillika styrelsen
Valberedning Lina Magdalinski berättade om arbetet med att föreslå styrelseledamöter. Något 
förslag till ordförande finns fn inte. 
Mötet uppdrog åt nya styrelsen att inom sig utse ordförande.

§12 Val av övriga styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes Cécile Everett, Florian Reitmann, Gudrun Wahlén och Peter 
Zvejnieks. En femte ledamot kan utses genom fyllnadsval.

§13 Beslut om antalet suppleanter
Antalet suppleanter bestämdes till en stycken.

§14 Val av suppleanter
Till suppleant valdes Risa Rosenberg.

§15 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor valdes Erik Elvers. Revisorssuppleant vakant.

§16 Val av valberedning
Beslöts uppdra åt kretsens medlemmar att, med bistånd av styrelsen och länsförbundet, utse 
valberedning.

§17 Ärenden som väckts genom motion.
Inga ärenden.

§18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Inga ärenden.

§19 Övriga ärenden
Mårten Wallberg informerade om Miljösprånget och att länsförbundet skrivit kontrakt med dem 
för ett miljöprojekt vid Råstasjön under 2011-2012.
Gudrun Wahlén informerade om Magnus Enquists upprop om ungdomsverksamhet inom kretsen.

§20 Stämman avslutades

Vid protokollet

Gudrun Wahlén
Mötessekreterare

Protokollet justeras

Mårten Wallberg Jenny Weimer Peter Zvejnieks
Mötesordförande


