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PROTOKOLL nr 1 2013 
Tid: Onsdagen 10 januari 2013 kl. 18.30. 
Plats: Övre Torekällgatan 29, Södertälje 
 
 
Närvarande: Anders Lerner, Pehr Lind, Magdalena B, Helena Hellman, Sussie Engdahl, Lars Ljungdahl 
och Lars Klasén. 

§1. Mötesordförande 

Anders Lerner valdes. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes. 

§2. Sekreterare 

Helena Hellman valdes till sekreterare för mötet. 

§3. Ekonomi 

Höstens hyra kvar. Årsbokslut preliminärt minus 9 200 kr. Lars Ljungdahl beräknar att det kommer 
finnas 45 000 kr kvar på kontot vid årets slut. 

§4. Inkommen post.   

Ingen inkommen post papperspost. Anders kontaktar kommunen om att han är postmottagnings-
ändrare. Remissärenden ska gå till kretsadressen (mail). Anders kollar inloggningen till denna adress. 
Pehr får regelmässigt mail från Nykvarns kommun om vad som är på gång inom kommunen som kan 
beröra oss. Lars L vidarebefordrar information om inloggning till vår allmänna mail. 

§5. Verksamhet 

Ingen genomförd verksamhet  

§6. Ekonomi 

Det har inte hänt något inom ekonomi. Lars L. fixar budget och årsredovisning till nästa möte. 

§7. Rapporter 

Inga övriga rapporter. 

§8. Remisser 

Lars K. berättade att vårt remissvar för Järna lämnades in i slutet av december. Han tror att 
kommunens ekonomi påverkar så att det byggs mindre. Kommunen har t ex ingen planarkitekt 
längre. 

Pågående ärenden Det har inte hänt något med Nykvarns kommuns förslag till ändring av 
strandskydd. 
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§9. Vårens program 

• Salomon Abresparr har sagt ja till att komma 6 februari. Karl Brisland har tidigare sagt ja. Anders 
kollar lokal i IOGT-huset.  
 
• Årsmötet är den 7 mars kl. 1830. Årsmötet flyttades fram från den 6 mars, eftersom Pär Holmgren 
inte kan den 6 mars, däremot den 7 mars. Vid 19.30 har Pär Holmgren ett föredrag om klimat. 
Anders kollar lokal i stadshuset (Symfoni eller Dirigenten). 
 
• I mitten av april är paddorna i Linadammarna. Göran? ställer gärna upp och berättar. Vi utgår från 
att det blir den 21 april, men det kan komma att flyttas en vecka eller två. Återkommer med 
klockslag, men det kommer att bli en förmiddagsaktivitet. ? kollar busstiderna för att folk ska kunna 
komma dit. 
 
• Skogspromenaden för vuxna funktionshindrade 13 april blir kl. 1330 - 1430. Diskussion om hur vi 
ska skriva om detta i programmet. Vi beslutade att ha promenaden vid kanalen istället. (Tidigare 
planerade Sussie att ha den vid Östertälje IP). Om promenaden går längs kanalen kan även de i 
rullstolar följa med. 
 
• Till klädbytardagen 20 april (kl. 11 - 15) kommer Anders att få tag på några ungdomar som kan 
hjälpa till. Några från Nova arbetar med det. Vi är medarrangör till denna aktivitet. Anders skriver 
ihop en text till programmet. 
 
• Kusens backe 4 maj: Naturguider är professionellt avlönade och kostar därför en hel del. 
Studiefrämjandet kan vara medarrangör. Vi kan ha natursnokar istället för naturguider. 
Natursnokarna kostar inget. Tid från kl. 10. Vi har en annons i Länstidningen på fredagen eller 
lördagen och betalar för det.  
 
• Bårsjön 19 maj: Naturvandringen startar vid Malmsjöbadet. 
 
• Vi skippar naturnatten. 

§10. Övrigt 

Anders gick igenom viktiga datum under våren. Rikskonferensen är 31 maj - 2 juni. Aktuella andra 
ärenden. 

Lars K. berättade om vad Monica har tagit upp med honom. Det är mycket på webben som saknas 
eller är gammalt. Monicas kontaktuppgifter finns fortfarande kvar på vår webbsida. 
Årsmötesprotokoll finns inte på webben. Anders telefonnummer är fel. Lars L. har ändrat Anders 
telefonnummer, men det verkar ej ha gått igenom. Det var mycket som behövde gås igenom. Lars K. 
tar på sig att kolla vad som behöver fixas och ordnar det. Lars L. är ansvarig för vår webbsida. Vi 
andra kollar och kommenterar. Den officiella adressen till föreningen är Anders adress. 
 
Lars K. säger att Monica är osäker på om det är klart med alla som skickar post till oss att vi har 
ändrat postmottagare. Har de fått den nya adressen. Enligt IOGT är vårt kontrakt med dem inte 
påskrivet. Lars L. säger att det är inskickat.  
 
§12.  Nästa möte styrelsemöte blir 6 februari kl 1830. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Helena Hellman   Anders Lerner 


