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Tid: 10 februari 2013 kl. 1800. 

Plats: Oxbacksgatan 24 

 

 

Närvarande: Anders Lerner, Lars Klasén, Jörgen Cederblad-Wide och Helena Hellman. 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes.  

§2. Inkommen post 

Det har kommit Kretsbrev som tar upp återbäringsblanketten. Lars Ljungdahl tar det som ekonomiskt 

ansvarig. Kretsbrevet tar även upp hur man ska söka projektbidrag, vilket inte är aktuellt för oss. 

§3. Inlämnade remisser 

Den 13 januari lämnades remissen om utökad bränslehantering in. 

Den 27 januari lämnades remissen om skola i Ekeby Enhörna in. 

Lars Klasén har deltagit i samrådsmöte om stenkrossen i Taxinge. Han har sen lämnat över 

information till Pehr Lind som tar över ärendet.  

§4. Kommande ärenden/remisser 

Den 31 mars ska remissen om Öbacken-Bränninge vara inne.  

Samma datum ska även remissen om avfallsplanen för åren 2015 - 2020 vara inne. Lars Klasén tycker 

inte det är väsentligt att svara på dessa.  

I Hall planeras för flera hundra bostäder. Det blir en fråga för nya styrelsen.  

§5. Kommande aktiviteter 

Jörgen planerar att vara med på mötet med Smaka framtiden den 18 februari.  

Pehr Lind deltar i mötet om Bornsjökilen en 19 februari. 

Den 25 februari är det Ugglekväll. Om Anders inte hittar någon guide så kan han själv ställa upp som 

det. Han har en del kunskap om var man hittar ugglor i vårt område. I programmet skriver vi att det 

blir guidning av kunnig ornitolog. 

På årsmötet 12 mars berättar Bjarne om Naturreservaten i Södertälje.  

Den 4 maj har Södertälje kommun sitt Kosläpp. Vi ska vara närvara med bokbord.  

Klädbytardag nationellt 5 april. Novas deltagande är klart.  

Den 14 - 15 juni är det rikskonferens i Örebro. Vi kan dock inte ta något beslut nu, utan den nya 

styrelsen som väljs vid årsmötet i mars får fatta beslut om det. Det är naturligtvis bra om någon från 

vår krets är med.  
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§6. Övrigt 

Turistbyrån i Södertälje har hört av sig och vill veta vilka aktiviteter vi planerar för våren och datum 

för dessa. Vi mailar dem när vårprogrammet är färdigt.  

Lars Klasén har pratat med ansvarig för Studiefrämjandet om att vi ska få lite egna mindre utrymmen 

i lokalerna. I förrådet har vi nu två hyllplan som är markerade med vår logga. Vi ska även ha lite plats i 

kylen. På anslagstavlan kan vi sätta upp saker. Alla våra västar är i våra "nya" lokaler. Lars har även 

deponerat sin gamla filmduk här. Anders har fått minst 20 - 30 stycken av Naturskyddsföreningens 

årsböcker, vilka han kommer att lämna i förrådet. Lars Klasén har köpt årets bok, för 2014, för att ge 

dem som ställt upp som ledare/guider/föreläsare.  

Lars Klasén berättar att från 1995 och framåt har vi ett nästan komplett material med remisser och 

protokoll. Han tycker dock att det är obehagligt att den gamla webben försvinner när den nya inte är 

klar. Han har åtagit sig att lägga upp alla remisser på hemsidan, och kan även puffa på/hjälpa till med 

den nya webben.  

Verksamhetsberättelsen tar vi på mötet i början av mars. Sussie hade en aktivitet våren 2013, 

promenad längs med kanalen. Ingen av de närvarande visste hur många som var med. På detta möte 

tar vi även upp webb och budget. Lars Ljungdahl ansvarar för dessa och han kunde inte närvara på 

detta möte. Det viktigaste är att vi går igenom årsmöteshandlingarna.  

Ordförande för årsmötet blir Mats Greger och sekreterare Lars Klasén. Anders föreslår att vi tar 

årsmötet först och Bjarne sen, så kanske vi får fler att vara med på årsmötet.  

Observera att Lars Klasén har aviserat att han ej kommer att fortsätta i styrelsen. Någon/några andra 

får alltså ta över remissarbetet inom Södertälje. Vi har ingen som självmant kan ställa upp som 

ordförande i den nya styrelsen. Vem som ska vara ordförande efter 12 mars är en fråga som den nya 

styrelsen får ta ställning till.    

§7. Nästa möte 

5 mars kl. 1830 Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 

 


