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Tid: Måndag 25 juni 2013 kl. 18
00

 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

 

Närvarande: Lars Klasén, Lars Ljungdahl, och Helena Hellman 

§1. Föregående protokoll 

Lasse gick igenom föregående mötes protokoll, som godkändes. 

§2. Höstens program 

25 augusti Bränninge, Ansvarig: Anders Lerner. 

14 september Kusens backe, Ansvarig: Anders Lerner. 

3 oktober Handla närodlat, Ansvarig: Lars Ljungdahl tillsammans med Maria Malmström, Luna 

kulturhus. 

Oktober Mora-dammarna, Ansvarig: Lars Ljungdahl. 

20 oktober Historiska och geologiska minnesmärken i hotad natur. Samarrangemang med 

naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem. Ansvarig från vår krets: Lars Klasén. 

11 november Strandskyddsmanifestation Ansvarig: ? Lars Klasén vill inte vara ansvarig för denna 

aktivitet. Lars Ljungdahl kollar med ordförande Anders Lerner om han kan vara det. Plats: 

Kamratstugan. Denna tillhör SNO (Södertälje Nykvarn Orientering) och vi måste därför fråga dem om 

vi kan vara där. Om vi inte kan vara där är Eklundsnäs en alternativ plats.  

14 november Djur i Stan Ansvarig: Lars Klasén. 

27 november Våra skogar: rekreation, miljö eller produktion? Ansvarig: Lars Klasén. 

Preliminärt stryker vi miljövänliga veckan från höstens program.  

På baksidan av höstprogrammet tar vi bort texten om vattenråd. Istället skriver Lars Klasén en text 

om Bränningeviken som vi lägger in där. Vi lägger också in en bild på Bränningeviken. 

Vi siktar på att programmet ska vara klart för tryckning till 5 juli. Lars Klaséns programpunkter är 

klara men Lars Ljungdahl och Anders Lerner måste därför snarast göra sina klara. Lars Ljungdahl 

påminner Anders Lerner. 

§3. Inkommen post, Genomförd verksamhet, Kommande verksamhet, Ekonomi, Remisser, 
Pågående ärenden 

Sköts upp till nästa möte 

§4. Övrigt 

Vid mötet 3 juni blev Helena utsedd till vår nyckelansvariga för den nya lokalen på Oxbacksgatan 24. 

Lars Klasén berättar att länsstyrelsen tillsammans med berörda kommuner genomför en översyn av 

riksintressen för friluftslivet. Det kan bitvis komma att tas bort när områden planläggs. Inom vårt 

område är det Tullgarn och Prästfjärden/Björkfjärden som berörs.  

Lars Klasén berättar att han av Gunvor Larsson, fd kassör, fått reda på att det i stadsarkivet finns fem 

pärmar med arkiverat material från kretsens verksamhet före årsmötet 2009. Lars Klasén går igenom 

informationen och väljer information att scanna in så att vi kan lägga ut den på hemsidan. Att vi i 

praktiken får tillgång till denna information hjälper oss att ta del av tidigare ställningstaganden bland 

annat i remissärenden. 



Sid 2(2) 

 

 

Lars Ljungdahl berättar att som hemsidan fungerar idag kan vi inte se remisser längre tillbaka än 

2011. Han tar upp problemet med rikskansliet. Om det inte blir löst den vägen så kan vi själva lägga 

upp materialet (igen) samt komplettera med vårt äldre, inskannade, material, vilket innebär att vi 

lägger upp ett arkiv på hemsidan.  

Lars Ljungdahl berättar att han inte har fått tillbaka årsmötesprotokollet justerat. Det verkar som att 

det har försvunnit i brevsändningen mellan justerarna. Vi har idag alltså inget justerat protokoll.  

Slutligen framfördes önskemål om att den som inte kan närvara på styrelsemöte meddelar detta.  

§5. Nästa möte 

2 september kl. 18
00

 på Oxbacksgatan 24. 

§6. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 


