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Kallelse till årsmöte och föredrag 2011-03-16 
Kom och lyssna på Margareta Olofsson som är första vice ordförande i länsförbundet. Hon berättar om Natur-

skyddsföreningens verksamhet i länet, vad man gör, vilka frågor man driver. Är det något du undrar över eller har 

du någon fråga som borde upp på länsnivå: kom och prata med Margareta! Vi bjuder på fika i pausen. 

Kl. 1800 börjar föredraget och årsmötesförhandlingarna sker kl. 1930, IOGT-NTO-huset Övre Torekällgatan 29. 

 

Dagordning för årsmöte 2011 

a) Val av ordförande och sekreterare för stämman 

b) Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet 

c) Fråga om stämman blivit behörigen utlyst  

d) Styrelsens verksamhetsberättelse samt Resultat och Balansräkning  

e) Revisorernas berättelse  

f) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning  

g) Beslut om antalet styrelseledamöter  

h) Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen  

i) Val av övriga styrelseledamöter  

j) Val av revisorer och revisorsuppleanter  

k) Val av valberedning  

l) Ärenden som väckts genom motion  

m) Ärenden som styrelsen förelägger stämman samt eventuella övriga ärenden. 
 

Styrelsens sammansättning 2010 hittar du på hemsidan samt verksamhetsberättelse och räkenskapsutdrag 

som läggs ut på hemsidan 2 veckor före årsmötet. Kontakta Monica Brundin 073-309 61 17 för vidare info. 

 

Vi behöver bli fler! 

Naturskyddsföreningen i Södertälje arbetar i huvudsak med remissarbete och programverksamhet. Vore vi fler 

aktiva skulle vi kunna göra mer! Om du kan tänka dig att bidra, lite eller mycket, med sådant som intresserar just 

dig, så hör av dig! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. Våra styrelsemöten är öppna och alla är välkomna 

dit. De äger rum första onsdagen i månaden kl 1830 i IOGT-NTO-huset, Övre Torekällgatan 29. 

 

Glöm inte 26/3 Earth Hour  Världsomspännande manifestation för klimatet!  

Visa ditt stöd genom att släcka lamporna och gärna också stänga av elektrisk apparatur. Kl 2030-2130. 

 

Vänligen meddela oss din mailadress på www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje!          Vårprogram se baksidan. 

Föreningsbrev B  
Avsändare:  
Naturskyddsföreningen i Södertälje  
c/o Monica Brundin  
Sveagatan 18  
152 42  SÖDERTÄLJE  

� �



Södertälje

Föreningsbrev B

Avs Naturskyddsföreningen i Södertälje
c/o Monica Brundin
Sveagatan 18
152 42 Södertälje

Höstprogrammet 2011
… !nner du på omstående sida!

Hjälp!

Vi behöver hjälp från er medlemmar. Vi har nu blivit så få i styrelsen, bland annat på grund av att en styrelsemedlem 

Främst behöver vi hjälp med 
- Vår webbplats (hemsidan)

Het höst!
    - Farstanäs, Nästäppan, Bränningeviken, ny översiktsplan …

-
-

Under
Farstanäs naturreservat för att göra plats för en 

Nästäppan föreslås dispens 

Ä
Norra Brän-

ningeviken 

A översiktsplan

Kontakta oss!

-

V Fältbiologerna



Program hösten 2011
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis.

6/8   Ängens dag 
, skyltat från Tullgarnskrysset. Ta med stövlar 

28/8   Natursnokeri – barn- och familjeverksamhet

. Ta med sitt-

-

-
. 

20/9  Seminarium om Södertäljes nya översiktsplan

 vid park-

25/9  Natursnokeri – barn- och familjeverksamhet

29/9  Igelstaverket - guidad visning
-

 vid entrén. Anmäl senast 
-

23/10  Natursnokeri – barn- och familjeverksamhet

17/11  Föreläsning om Södertäljes växter
-

25/1 2012  Föreläsning om Östersjön och Södertäljes sjöar och vattendrag

-

Södertälje
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

Tid: Onsdagen 16 mars 2011 kl. 19.30 
Plats: Övre Torekällgatan 29, Södertälje 

Innan stämmoförhandlingarna inleddes berättade Margareta Olofsson - som är första vice 
ordförande i länsförbundet – om länsförbundets verksamhet och om den verksamhetsplan som 
det skall beslutas om på länsstämman den 2 april. 

1. Årsmötets öppnande 
Lars Klasén öppnade mötet. 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Margareta Olofsson valdes till mötesordförande och Monica Brundin till 
mötessekreterare. 

3. Val av justerare 
Jessica Eklund och Lars Klasén valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

4. Årsmötets behöriga utlysande 
En kallelse utgick tillsammans med vårprogrammet i början av februari. Mötet ansågs 
behörigen utlyst. 

5. Styrelsen verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 
Verksamhetsberättelsen presenterades. Därefter lades den till handlingarna. 
Balansräkningen fastställdes. 

6. Revisorernas berättelse 
Revisorn Per-Olow Andersson läste upp revisionsberättelsen. 

7. Ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

8. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
Mötet beslutade att fem ordinarie ledamöter skall ingå. 

9. Val av ordförande i kretsen tillika i styrelsen
Eftersom det saknades kandidat till ordförandeposten beslutades att i stället utse två vice 
ordförande: Jessica Eklund och Pehr Lind. 

10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
Till ordinarie ledamöter valdes Monica Brundin, Jessica Eklund, Pehr Lind,  
Lars Ljungdahl och Marika Lundgren. 
Till suppleanter valdes Sussi Engdahl och Birgitta Giessmann. 



���������

11. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Till revisorer valdes Per-Olow Andersson och Hans Birgersson.  

12. Val av valberedning 
 Styrelsen utsågs att till nästa årsmöte fungera som valberedning. 
  
13. Ärenden som styrelsen förelägger stämman samt eventuella övriga ärenden 
 Lars Klasén redogjorde för en del remissärenden som behandlats under året. 
 Han önskar kvarstå som remissansvarig fast han inte längre är med i styrelsen. 
 Det är dock styrelsen och inte årsmötet som utser vem som blir remissansvarig. 
 Lars Ljungdahl tog upp ett gammalt stämmobeslut på att vi ska anlita Eko- och/eller  
 JAK-banken. Styrelsen får ta de besluten men tydligen är det så numer att JAK-banken 

fungerar även för ut- och inbetalningar . 
 Vi bör till nästa år se över stadgarna. Bland annat bör val av ombud finnas med. 

14. Mötet avslutades

Vid protokollet: 

Monica Brundin 

Justeras: 

Margareta Olofsson Jessica Eklund Lars Klasén 



 

 

 

Sid 1(3) 

V
er

ks
am

he
ts

be
rä

tte
ls

e 
20

11
.d

oc
;6

;2
01

2-
02

-2
7 

21
:4

4:
00

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 
Verksamhetsberättelsen avser tiden 1 januari till 31 december 2011. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet totalt 1685. Av dessa är 1009 huvudmedlemmar och 
675 familjemedlemmar. Medlemsantalet har sedan förra årsskiftet ökat med 137 medlemmar. 
  
Styrelsens sammansättning sedan årsmötet 2011 
Vid årsmötet lämnade följande personer styrelsen: Lars Klasén (ordinarie ledamot) och 
Kerstin Stenberg (suppleant). Lars Klasén blev adjungerad i styrelsen som remissansvarig. 
Jessica Eklund lämnade posten som ordförande och blev i stället en av två vice ordförande, 
valda av stämman. 
 
Vice ordförande Jessica Eklund (lämnade styrelsen i juli) 
Vice ordförande Pehr Lind (remissansvarig för Nykvarn) 
Sekreterare  Monica Brundin (postmottagare, kontaktperson) 
Kassör  Lars Ljungdahl (webbansvarig) 
Ordinarie ledamot Marika Lundgren 
Suppleant Sussi Engdahl (ordinarie ledamot sedan juli) 
Suppleant Birgitta Giessmann (lämnade styrelsen i december) 
 
Ekonomi 
Ekonomin har under året 2010 varit god. Den enskilt största inkomsten är återbäringen från 
riksföreningen. 
 
Möten 
Styrelsen har haft tio protokollförda möten samt ett programplaneringsmöte.  
 
Remissvar Södertälje 
2011-01-27 Lejonet(f.d.Tobaksmonopolet) – bostäder 
2011-02-11 Högre kapacitet järnväg Stockholm–Järna (för-förstudie) 
2011-03-28 Hjälmsättra–Hoxeltorp (Ritorp/ Viksberg) – bostäder och skolor 
2011-05-15 Klimatstrategi och energiplan för Södertälje 2011–2014 
2011-06-20 Ekgården–Örnstugan (Ritorp) – bostäder och gruppboende 
2011-06-30 Skillebyholm – bostäder i anslutning till Skillebyholms gård 
2011-09-16 Högre kapacitet järnväg Stockholm – Järna (förstudie) 
2011-11-25 Miljöprogram för Södertälje kommun 2012– 2016 
2011-11-30 Kagghamra hamn – beträffande transporter genom Södertälje 
2011-12-02 Översiktsplan 2012 för Södertälje kommun 
 
Arbetet med inventering av nu gällande strandskydd har påbörjats inför de nya beslut om 
utökat strandskydd som ska tas före 2014 års utgång. 
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Yttranden/remissvar Nykvarn 
mars 2011 Engagemang i detaljplaneförslag för bostäder i Sundsör 
2011-03-21 Långängen (ny bybildning / bostäder) 
2011-04-26 Hökmossen 1:6, etapp 2 och 3. Vi har överklagat upphävande av strandskydd 
 till Miljödepartementet. 
Arbetet med inventering av nu gällande utökat strandskydd har påbörjats, så att vi kan 
uppvakta länsstyrelsen så att nya beslut om utökat strandskydd tas före 2014 års utgång. 
 
Exkursioner och andra aktiviteter 
17/2 Spår i naturen – grunderna, seminarium (17 deltagare) 
19/2 Spår i naturen – praktik, utflykt i trakterna kring norra Måsnaren (6 deltagare) 
6/3 Vinterpromenad utmed Mälarbadet och kanalen. (3 deltagare) 
16/3 Årsmöte och föredrag. Första vice ordföranden i länsförbundet, Margareta 
 Olofsson, talade. 
19/3 Deltagande med tre personer och bokbord på kommunens medborgardag i 
 Stadshuset  
5/4 Fågelkväll (20 deltagare) 
12/4 Klimatsmart mat, föredrag och buffé vid Ytterjärna Restaurang (21 deltagare) 
10/5 Studiebesök vid grus- och bergtäkten vid Underås (Enhörna) (16 deltagare) 
24/5 Studiebesök vid vindkraftverket på Oaxen (16 deltagare) 
6/8 Ängens dag 
18/9 Ätliga växter i det vilda, utflykt (25 deltagare) 
20/9 Seminarium om Södertäljes nya översiktsplan (25 deltagare) 
25/9 Utflykt till Jägarskogens naturreservat (20 deltagare) 
29/9 Igelstaverket – guidad visning. Samarrangemang med kretsarna i Huddinge och 
 Botkyrka – Salem (25 deltagare) 
13/11 Strandskyddsmanifestation i Nykvarn (20 deltagare) 
17/1 Föreläsning om Södertäljes växter (cirka 20 deltagare) 
Natursnoksaktiviteterna (barnverksamhet) som utlysts har tyvärr inte lockat några deltagare 
utan har ställts in. 
 
Deltagande i externa (icke NF) möten (förutom ordinarie samrådsmöten) 
- Vi deltar (med en person) i Arbetsgruppen för bildandet av Vattenråd för Himmerfjärden 

och Kaggfjärden. 
- Vi engagerade oss i bevarandet av Biologiska museet under våren 2011.  
- Deltagande med två personer i Länsstyrelsens hearing den 22/2 om klimatmål för 
 Stockholm. 
- Deltagande med två personer i Studiefrämjandets årsmöte 22/3. 
- Deltagande med en person i möte den 28/3 om den Gröna Strukturplanen för tätorten 
 Nykvarn. 
- Möte (med två personer) med representant för Fältbiologerna den 11/5. 
- Deltagande (med en person) vid BERAS-konferensen i Järna i maj. 
- Möte (med tre personer) med Miljöpartiet den 30/5. Ämnet var detaljplanen om Nästäppan 
 samt förslaget om marina i Norra Bränningeviken. 
- Deltagande med två personer på möte på Farstanäs om Drömstugan den 15/6. 
- Deltagande med en person i Alliansens möte den 19/10 om översiktsplanen.  
- Två möten (med en person) med Luna kulturhus och Studiefrämjandet inför samarbete 
 kring program våren 2012. 
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Inbjudna gäster på våra styrelsemöten 
- En representant för MP Nykvarn deltog i styrelsens möte den 12/1. 
- Södertäljes naturreservatsförvaltare deltog i styrelsens möte den 2/11. 
 
Övrig verksamhet 
Tre personer deltog i kurs i kommunjuridik anordnad av riksföreningen. Fyra personer deltog 
i strandskyddsseminarium hos länsförbundet. En person deltog i kurs i vattenjuridik i 
november. 
En person deltog i länsförbundets kretskonferens i februari och en person vid länsstämman i 
april. 
 
Media - Publicerat av NF Södertälje 
-  Inlägg av Lars K i lt.se 1/4 om strandskyddet, med anledning av artikeln ”Vårdinges åkrar 
 blir diken”. 
-  Insändare av Lars K i LT 16/4 om förslaget om marina i Norra Bränningeviken. 
-  Insändare av Lars K i LT 26/10 ”Brandalsund bör lämnas ifred”, om översiktsplanen. 
 
Media – artiklar om NF Södertälje 
-  Vi omnämns i artikel om Långängen i LT 14/9. 
-  Artikel i LT 14/11 om strandskyddsmanifestationen. 
 
 
Södertälje den 23 februari 2012 
 
 
 
Pehr Lind   Monica Brundin 
vice ordförande  sekreterare 
 
 
 
Lars Ljungdahl  Marika Lundgren 
kassör    ordinarie ledamot 
 
 
 
Sussi Engdahl 
ordinarie ledamot 
sedan juli 
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