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Tid: 4 februari 2016 kl. 1830. 
Plats: Oxbacksgatan 24 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Lars Ljungdahl, Håkan Hall, Anne Kawecki och Helena Hellman. 

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsperson valdes Alf Claesson. 

§2. Inkommen post 

Lars Klasén har tagit emot kretsens mail och vidarebefordrat dessa till lämplig person. Han har nu valt 
att lämna över till någon annan. Håkan kan tänka sig att åtminstone prova på detta och han tar alltså 
över som ansvarig för kretsens mailbrevlåda. 

§3. Ekonomi 

På ekonomi-sidan har det inte hänt någonting, inget har betalats ut. 

§4. Pågående ärenden 

Södertälje 

Lars Klasén har varit remissansvarig för Södertälje kommun inom kretsen. Han vill nu lämna över till 
någon annan. Lars Ljungdahl som också har arbetat mycket med remisser för Södertälje tar över.  

Vårt remissvar för snabbspårvägen Ostlänken lämnades in 10 januari. 

Nykvarn 

Vårt yttrande till Miljödepardementet för strandskyddet vid Älgbostad och Lilla Måsnaren, båda inom 
Nykvarns kommun, fick utsträckt tid från 5 februari till 9 februari. 

§5. Genomförda aktiviteter 

Den skridskotur Pehr skulle varit ansvarig för ställdes in på grund av stor osäkerhet kring isens bärkraft. 
Bara några dagar innan hade en person gått igenom isen och drunknat i en annan sjö. 

§6. Höstprogram 

Någon från kommunens arkiv kan tänka sig komma och berätta om arkivet. 

Nykvarn har fått en ny kommunekolog, som har fått titeln kommunstrateg. Det skulle vara intressant att 
höra henne/honom berätta om naturen i Nykvarn.  

§7. Årsmötet 

Lars är i princip klar med bokslutet och verksamhetsberättelsen är nästan färdig. När Lars har fyllt i sitt, 
mailar han den nästan färdiga versionen till Pehr.  

Lokal för årsmötet blir Frälsningsarmén (samma som förra året). Lars har redan bokat lokalen och sett 
till att det ska finnas fika. Vi i styrelsen ser till att vara där en halvtimme innan årsmötet med program 
börjar 1800. 

Våra revisorer brukar kunna fortsätta ett år till. De har inte på något sätt aviserat att de inte vill göra det.  

Valberedningen består av Lars Klasén (sammankallande) och Bo Danielsson. 

Pehr kan tänka sig att fortsätta som ordförande. Resten av den närvarande styrelsen kan också tänka sig 
att fortsätta. Det vore bra om vi hade någon från Järna i styrelsen. Vi skulle kunna förlägga något 
styrelsemöte per halvår där också. 
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§8. Hemsidan 

Lars lägger upp vårt program på hemsidan och vår Facebooksida. 

§9. Övrigt 

Hur avtackar vi vår avgående remissansvarig? Håkan förslår en liten bok av Lena Granström. Hon är 
matematiker och har skrivit en bok om miljö. 

§10. Kommande möten 

Årsmöte torsdag 3 mars 1830 Frälsningsarmén på Oxbacksgatan 25. 

Nästa styrelsemöte är torsdag 7 april 1830 på Oxbacksgatan 24. 

§11. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Alf Claesson 

 


