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1. Styrelse
 Vid ordinarie årsmöte i mars 2011 valdes styrelseledamöter enligt följande:

Ordförande vakant
Ledamot Cecile Everett
Ledamot Florian Reitmann
Ledamot Gudrun Wahlén
Ledamot Peter Zvejnieks
Suppleant Risa Rosenberg

Vid första styrelsemötet under året invaldes Hjalmar Loeb till ledamot, tillika kassör, i styrelsen. 
Gudrun Wahlén har under året varit sekreterare och Florian Reitmann web-ansvarig och 
postmottagare. Ulla Alm har senare utsetts till valberedning.

2. Revision
Revision har utförts av Erik Elvers, utsedd till revisor vid årsmötet 2011.

3. Årsmöte och styrelsemöten
Ordinarie årsmöte hölls den 25 mars 2011 i Studiefrämjandets lokal i Sundbyberg. 
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda möten.

4. Verksamhet
Medlemsinformation
Under året har ett utskick med post gjorts till kretsmedlemmarna, där årsmötet tillkännagavs.
Ett välkomstbrev har skickats till nya medlemmar. 
Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med information om aktiviteter. Ett Facebook-konto har 
skapats för ytterligare medlemskontakt.

Aktiviteter 
Vid Rikskonferensen i Eskilstuna i maj deltog Florian Reitmann. Florian har dessutom deltagit i 
seminariet ”inför Durban”, länshelgen, mobiliseringsrådslaget, ledarhelgen och 
kretskonferensen.
Cécile Everett har deltagit i kurs om hållbar utveckling, infrastruktur  och på miljönätverksträff i 
Stockholm och Göteborg. Gudrun Wahlén och Florian Reitmann har varit på seminarium på 
Rikskansliet om nya plan - och bygglagen.



      Wåhlberga äng
Vid Wåhlberga äng hölls fagning den 17 april med 8 deltagare.
Ängens dag hölls på Wåhlberga äng den 7 augusti med 13 deltagare, varav en speleman.
Ängen hade slagits av någon annan (okänd) tidigare, vilket var tur eftersom regnet öste ner. Vi 
räfsade dock ihop det som behövdes och samlades under partytält för pick-nick och 
underhållning. Sara Bergström från Stockholms Naturguider hade samtidigt en naturvandring 
och mötte upp på ängen, där Ulla Alm berättade om ängens historia och skötsel. Ängen har 
sedan stängslats och betats av får från Överjärva Gård.

Ungdomsverksamhet
Styrelsen har under året diskuterat möjligheten att få igång någon form av ungdomsverksamhet 
inom kretsen Solna-Sundbyberg. Magnus Enquist har presenterat ett förslag till 
”Naturupplevelser för skolbarn (fågelskådning)” och har därefter arbetat vidare på upplägg och 
organisation med Mårten Wallberg. Resultatet har blivit projektet ”Fågelskådning vid 
Råstasjön” (se nedan). På sikt hoppas vi att aktiviteten kan leda till att barnen kan engageras i 
andra aktiviteter inom Naturskyddsföreningen (t ex Minifältisar/Fältbiologer).

Miljösprånget
Föreningen deltog vid informationsbordet vid motionsloppet ”Miljösprånget ” i Solna , som 
anordnats i Länsförbundets regi den 5 juni. Intäkterna har gått till ett miljöprojektet 
”Fågelskådning vid Råstasjön”

Mat och miljö
På Riks initiativ har en Willys-butik i Solna reviderats som ”Bra Miljöval-butik”.  Maria Palm 
från Riks inbjöds därefter till ett styrelsemöte för att berätta om erfarenheter att engagera nya 
aktiva för Handla Miljövänligt-arbetet. Några medlemmar anmälde intresse, men någon lokal 
aktivitet i Solna-Sundbyberg kunde dock inte genomföras under hösten.
Föreningen har uppmärksammat och besökt Willys i Sundbyberg som blivit Bra Miljövalbutik.

Politikeruppvaktning
Cécile Everett och Florian Reitmann har träffat V,M, C och Mp-politiker i Sundbyberg och tagit 
upp miljöfrågor från vallöften, värmekraftverket i Kymlinge, ekologisk skolmat, cykelbanor och 
hyrcykelsystem. Möten har också bokats in med S. Cécile Everett och Mårten Wallberg har 
träffat ordföranden i byggnadsnämnden för Solna och diskuterat projektet ”Fågelskådning vid 
Råstasjön” samt cykelfrågor i Solna kommun.

Remisser mm
Föreningen har under året behandlat ett antal planärenden från främst Sundbyberg kommun. 
Yttrande har lämnats om Planärende Ekbacksgränd och Detaljplan för bostadsbebyggelse och 
stadsförnyelse inom Ör och del av Hallonbergen.
Föreningen har vidare deltagit i samrådsmöte och lämnat yttrande om förslag till 
Reservkraftanläggning vid Nya Karolinska.
Ett upprop till namninsamling ”Rädda Solna Campus” har skickats ut per e-post till kretsens 
medlemmar. Vårt engagemang stoppade slutligen planerna för utbyggnad av tillfälliga 
parkeringsplatser i skogsområdet där. 

Ekonomi
      Föreningen har god ekonomi. För 2011 hade budgeterats intäkter på 20 800 kr i form av
      återbäring och kretsvärvarpremier. Utfallet blev 25 580 kr.

På utgiftssidan hade budgeterats 19 000 kr men kostnaderna uppgick till 13 472 kr. Största 
utgiften under året var kallelsen till årsmötet.



5. Resultat och balansräkning
Föreningen gjorde ett resultat på 12 788 kr för 2011, vilket föreslås föras i ny räkning.
Det egna kapitalet uppgår därmed till 74 781 kr.
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