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Tid: 12 maj 2016 kl. 1830. 

Plats: Frälsningsarmén, Oxbacksgatan 25 

 

Närvarande: Pehr Lind, Alf Claesson, Anne Kawecki, Lars Ljungdahl samt Helena Hellman.  

I början av mötet var också Jessica Andersson från Föreningsarkivet närvarande.  

§1. Formalia 

Dagordningen godkändes. Till justeringsman valdes Anne Kawecki. 

§2. Pågående ärenden 

Södertälje 

Ärendet om Hall pågår fortfarande. Vad gäller Ekgården gillar vi inte att den planerade bebyggelsen 

ligger så nära reservatsgränsen. 

Nykvarn 

En ny stadsbildning är på gång i Sundsvik.  

Vi har fortfarande inte fått något svar om hur det blir med strandskyddet. 

§3. Genomförda aktiviteter 

7/5 Fågelskådningens dag i tullgarn: Anne var där med väninna. 

§4. Kommande aktiviteter 

19/5 Vårutflykt till Brandalsund. Ansvarig är Lars Klasén. 

Riksföreningen har hört av sig upprepade gånger om att de vill att någon från vår krets närvarar. 

Anne ställer upp och anmäler sig under lördagen – hon kan inte på söndagen. 

§5. Grönkilen 

Alf har inte varit med på några möten för grönkilen, Han har svårt att gå på dessa möten, eftersom 

de endast är på dagtid. Lars föreslår att vi kan vara olika som går på olika möten. Det skulle bli lättare 

för oss då att kunna ha en representant där. Lars kan gå på en del möten som är på förmiddagar. Alf 
frågar Håkan om han kan ta över stafetten. Vi skulle även kunna engagera Håkans fru. 

§6. Hökmossebadet 

Alf tycker att det är bra att Horvath kör sitt program. Sen kan vi samla våra medlemmar och be dem 

skriva på hans namninsamling. Vi gör rätt i att avvakta till mötet i juni. För att få våra medlemmar till 

medlems-mötet gör vi ett utskick till alla i Nykvarn. Vi bestämmer att Lasse fixar fram adresser, samt 

fixar tryck och utskick. Anne är vid båtklubben på söndag 15/5 och skriver ner vad som sägs.  

Alf skriver ihop en text till brevet som vi ska skicka ut till medlemmarna och tar med bild också. Alf 

blir ansvarig för den här aktiviteten, intresserade får anmäla sig till honom. Vi satsar på att mötet i 

kommunhuset direkt. Alf kollar med Marie på kommunen om det finns en lämplig lokal ledig. 

§7. Förslag på aktiviteter för höstprogrammet  

Kväll om ugglor, sent på hösten, inför när de börjar hoa på vårvintern. 

Ett medlems-möte i Nykvarn. Övriga möten i kommunhuset i Södertälje. 
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§8. Lokal övertagits av ny hyresgäst 

Vid maj månads medlems-möte upptäckte de närvarande styrelseledamöterna att STF:s lokaler hade 

övertagits av en konsultfirma. Ingen i styrelsen hade fått någon förvarning om att något sådant skulle 

kunna vara på gång. Mötet avslutades med att vi plockade med oss allt som var vårt från förråd och 

andra utrymmen. Alf tog hand om filmduken och Lars tog löst material som låg i förrådet. Det finns 

inte längre något material som tillhör Svenska Naturskyddsföreningen i dessa lokaler. Höstens 

medlemsmöten kommer att hållas i Södertälje kommunhus. 

§9. Övrigt 

Innan mötet berättade Jessica Andersson från Föreningsarkivet om deras verksamhet. 

Helena berättade om påskrift av årsmötes-protokoll och turerna där. 

10. Kommande möten 

Nästa styrelsemöte är 9 juni kl. 1830 i Nykvarns kommunhus. 

§11. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman   Lars Ljungdahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsarkivet 
 

Det är mycket man gör i föreningar och man samlar på sig mycket information. Saker och insamlad 

information som fortfarande har ett värde och som skulle kunna göra nytta borde man kunna spara. 

Över 400 föreningar har material hos föreningsarkivet, så även naturskyddsföreningen. Det går att 

donera (material lämnas över till dem, det kan inte hämtas tillbaka) och deponera material (det kan 

hämtas tillbaka). 

Arkivet har funnits i 35 år. Antalet föreningar som väljer att ha material hos dem växer med fem till 

tio per år. De tar ut en medlemsavgift på 100 kr per år och har ett par möten per säsong. De ordnar 
kurser, det finns möjlighet att kopiera material och det är tillgängligt för forskare. Arkivet finns i 

Campus Telge, i gamla Mariekällskolan.  

Det är bra om det finns en arkivansvarig i föreningen. Materialet ska bestå av arkivbeständigt papper. 

I ett tidigt skede bör man skilja på handlingar som ska sparas från det som ska slängas. 


