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Protokoll frå n styrelsemöte SN F Södertä liekretsen 05-1 0-3 1, 1 9 -22

Närvarande: Eva Viebke, Kerstin Stenberg, Lars Johansson, Nina Ljungquist,

Torbjöm Nilsson, Helena Havbrandt

Lokal: Miljöpartiets lokal Nygatan 9.

1. En dagordning sammanställdes och godkåndes, Kerstin valdes till mdtets
ordförande och Helena till mötets sekreterare.

2. Mötet beslutade att Eva och Lars skickas till hörstkonferensen datum 12 nov. Kretsen
står för deltagaravgift för Lars, Evas avgift betalas av lånsfööundet.

3. Kursen'tätortsnåra skog'deltar Kerstin som föreläsare och Nina skickas som
deltagare. Kretsen betalar de 200 kr som kursen kostar för Nina.

4. Rapport ftån länshelgen 29/10. Lals och Kerstin deltog. Det var seminarier på
temat skogsinventering fön och nu, god bebyggd miljö, Portland ett gott exempel
på en stad som har ett levande centrum. Tomas Beckman föreläste om
ändringar i plan- och bygg lagen. Tomas poängterade att miljöorganisationer har
rått att överklaga dekljplaner. Kerstin framförde att förstörda grönområden bör
kompenseras med
nyplanteringar i nårheten när exploateringar måste göras. Den s k balanseringsprincipen är
en bra metod som borde gälla.

5. Rapport från miljövånliga veckan. Helena deltog i ett upptaktsmöte på länsnivå.
Där visade Maria Palm bilder från bananplantage och inbrmation om skillnader
mellan kravodlade och konventionellt odlade bananer diskuterades. Helena
informerade om miljövånliga veckan och kravodlade bananer utanför Konsum i
Södertälje centruml/10.

6. Remissvar. Tomas Beckman har skrivit ett remissvar om Tallhöjden. lgelsta
verket ska byggas ut- lngen remissförfrågan har kommit.

7. I fortsäftning kommer all post från kommunen gå till Helena istället för Tomas
eftersom Tomas flyttat från kretsen. Helena informerar styrelsen via E-post vilka
remissförfrågningar som kommit. Helena skickar vidare förfrågan till den
styrelsemedlem som vill skriva remissvaret.

8. Hemsidan och E-post lista. En del adresser och texter är inaKuella.
Torbjöm lovade konigera dessa. E-post lista med medlemsregister,
ska användas sparsamt, men kan vara ett bra sätt att fånga upp intresserade medlemmar.

9. Kerstin har hafi kontakter med kretsen Huddinge - Botkyrka. Ett möte
angående ett samaöete mellan Södertälje och Huddinge - Botkyrka bör
anordnas och åven en representanter för länsfööundet kommer deltaga. Kerstin
fortsåtter undersöka saken.

10. Program för 2006. Naturguidningar foreslogs. Utflykt till AskO ftireslogs av
Nina. Nina undersöker möjligheter till detta. Minst en utflyK på våren och en
på hösten börordnas. Helena undersökerom Natursnokama kan ordnas
genom att kontanKa Karla på Fällbiologema och Kristin.
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Torbjöm sammanståller och gör progxammetförslag. Programförslag diskuteras via E-post.

11 Öwig[. Någon (vem?) gör en insåndare angående GMO soja till grisar på grisfarm i

Enhöma. lnvandrarftjreningar i Scidertålje bör kontaktas ör att långa upp
naturintresserade.

12. Nåsta möte preliminårt datum 1511 2006. Kerstin år
sammankallande.

13. Mötet a\rslutades.

Kerstin Stenberg, orf för motet

Helena Havbrandt, s€kreterar
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