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Tid: 3 mars 2014 kl. 1800. 
Plats: Oxbacksgatan 24 
 
 
Närvarande: Pehr Lind, Anders Lerner, Lars Ljungdahl, Lars Klasén, Jörgen Cederblad-Wide och 

Helena Hellman. 
 

§1. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes med vissa ändringar.  

§2. Ekonomi 

Lars Ljungdahl berättade att vi kommer få 24000 – 25000 kr för antalet medlemmar vi har inom 
kretsen.  

När återbäringsblanketten kommer (brukar vara i april), åtgärdar Lars Ljungdahl den.  

§3. Genomförd verksamhet 

Pehr var med på ett givande möte om Bornsjökilen på Södertälje kommunhus. Eftersom man är 
orolig att näringshalten i vattnet har ökat, vill man från kommunen konkretisera Bornsjökilen, så man 
vet vad som ingår i den.  

Jörgen var med på ett möte med ”Smaka framtiden”, där 40 – 50 personer deltog. Mötet bestod av 
brainstorming som inte gav något. Deltagarna fick en lapp om vad den egna föreningen kunde bidra 
med. Under mötet bestämdes datum för ytterligare några möten. Jörgen tyckte att det kändes 
ganska löst och att det inte gav mycket mersmak. Han kommer dock att fortsätta gå på mötena. Han 
är dessutom kontaktperson från Naturskyddsföreningen. Vi kan bara delta perifert.  

§4. Kommande ärenden/remisser 

Remissen om Bränningeviken ska vara inne 31/3. Det finns ingen bottenfauna i området.  

Det är inte väsentligt att lämna in någon remiss om avfallsplanen. Den är stor med mycket detaljer. 
Lars Ljungdahl tittar igenom den och ser om han hittar något. Han vet inte om han tänker skriva 
något remissvar eller inte.  

Taxinge är ett stort remissärende, men består egentligen av två punkter. Dessutom tillkommer de 
planerade bostäderna i Hall och Marinan i Igelsta.  

Vi kan antagligen vänta oss en relativt lugn period fram till september (då det är val). Eftersom det är 
valår har inget parti något intresse av att släppa fram kontroversiella saker.  

§5. Kommande aktiviteter 

4 mars Uggleutflykt 

4 maj Kosläppet (Lars Klasén berättar att Bjarne är osäker på om det blir av).  

Anders ser till att vårens alla programpunkter kommer in i Södertäljeposten och Länstidningen. 
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§6. Övrigt 

Lars Klasén meddelar turistbyrån om hur vårprogrammet ser ut.  

Datum måste skrivas i, i aktivitetskalendern.  

Det är mycket som ska göras på webben. Anders Lerner tittar på saker han tycker ska läggas in. Det 
är mycket som ska fyllas på.  

Lars Ljungdahl har lämnat årsredovisningen med verifikationer till revisorerna. Han mailar ut till oss i 
styrelsen. Vi diskuterade huruvida vi som är ordinarie i styrelsen behöver skriva på denna. Pehr anser 
att det borde räcka med att firmatecknarna skriver på. Vi beslutade att Pehr (som ej kan komma på 
Årsmötet) skriver på och skickar vidare så att vi andra också kan göra det (alla ordinarie skriver alltså 
på). 

För verksamhetsberättelsen väljer vi den högre siffran från Naturskyddsföreningens Länsförbund. 

Pehr kan inte komma till Årsmötet den 19 mars. Han hör med Alf Claesson om han kan komma till 
Årsmötet. Om han inte kan ber Pehr honom att skriva ihop några rader om sig själv så att Årsmötet 
vet vem han är och om han ska väljas in i styrelsen eller inte. 

Mats Greger kan komma den 19 mars och kommer vara ordförande för Årsmötet. 

Pehr kan tänka sig vara ordförande i styrelsen, men då enbart de kamerala uppgifterna, inte allting 
annat med närvaro på olika programpunkter. Torsdag är en möjlig dag för styrelsemöten för den nya 
styrelsen, eftersom Pehr (tilltänkta nya ordföranden) har lättast att komma den veckodagen. 

Det har inte gjorts någon budget, vilket inte har gjorts tidigare år heller.  Vi beslutade att inte göra 
någon innan Årsmötet. Det blir en uppgift för den tillkommande styrelsen.  

Årsmötet hålls i hörsalen på Nova. Fika för årsmötesdeltagarna betalar kretsen. Anders fixar.  

Lars Klasén fortsätter inte i styrelsen, men styrelsen och den/de som arbetar med remisser för 
Södertälje kommun får gärna fråga honom om ärenden som pågått under de senaste fem åren. Han 
har gjort mycket arbete i sin tid i styrelsen för Södertälje-Nykvarn. Anders föreslår att vi tackar av 
honom. Lars själv vill dock inte ha någon avtackning.  

Det är bra om vi har samma stadgar som andra kretsar inom Naturskyddsföreningen.  

§7. Nästa möte 

3 april kl. 1830 Oxbacksgatan 24. 

§8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Helena Hellman, sekreterare   Lars Klasén 

 


