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Tid: 10 januari 2019 kl. 1830 
Plats: Symfoni i Stadshuset 
 
Närvarande:  Pehr Lind, Håkan Hall, Lars Ljungdahl, Anne Kawecki, Mats Johansson och Helena 

Hellman. Närvarande på mötet var även Margareta Jonze, Anders Ekholm, Ing-Marie Yang 
och Stefan. 

§1. Formalia 
Protokollet från mötet x skrevs under. 

§2. Inkommen post 
Ingen inkommen post att rapportera. 

§3. Ekonomi 
Just nu har vi 11412 kr på kontot. Den återbäring vi ska få från riksföreningen är inlagd i pipeline.  

§4. Pågående ärenden 
Södertälje 

Lars Klasén jobbar mycket med Tysslinge. Det verkar som att kommunen fortsätter försöka ta 
jordbruksmark i anspråk för annat än odling av grödor. 

Bränningetäkten verkar ha stoppats. Lars Ljungdahl och Lars Klasén har inte hört något om den på ett 
bra tag. Mats kollar upp ärendet närmare. 

Nykvarn 

Ärendena Hökmossen och Älgbostad fortsätter. Kampanjen har förhoppningsvis gått i stå.  

Kommunen kommer göra en detaljplan över Stensättra, som är ett område med fritidshus, som ska 
göras om till permanent boende. Den lokala vägföreningen ansvarar för vägarna i området. Närmaste 
busshållplats är två kilometer bort och bussen går sällan. Området har redan problem med 
översvämningar. Detta ärende kom på remiss 23/12. Vårt svar ska vara inne någon gång i januari. 

§5. Genomförda aktiviteter 
Kvällens aktivitet var ovanligt välbesökt. Inberäknat den närvarande styrelsen (som var fulltalig), kom 
30 personer på aktiviteten. 

§6. Kommande aktiviteter 
Nästa planerade aktivitet är årsmötet 7/3. 

§7. Årsmöte 
Pehr har, för valberedningen, kontaktat olika personer angående intresse för att vara med i styrelsen. 
Lars Klasén har tackat nej till detta. Han fortsätter dock gärna som remissansvarig för Södertälje. Pehr 
ber honom att komma till styrelsemötet i februari.  

Lars Ljungdahl kollar årsmötes-protokollet från förra året om vi har en valberedning, och i sådana fall 
vilka som valdes. 

De som är intresserade av att fortsätta i styrelsen som ordinarie ledamöter är Pehr Lind, Lars 
Ljungdahl, Anne Kawecki och Helena Hellman. Pehr kommer antagligen att flytta till Uppsala under 
2019. Han kan ändå tänka sig att kvarstå i styrelsen. Mats Johansson är intresserad av att fortsätta 
som suppleant. På styrelsemötet i januari närvarade även tre medlemmar som skulle vilja vara med i 
arbetet. 

Årsredovisningen år klar, förutom de utgifter vi haft för att hyra konferenslokaler. Så fort Lars 
Ljungdahl fått fakturan för hyran, skickar han årsredovisningen till revisorerna. 



Sid 2(2) 

Helena har börjat med verksamhetsberättelsen. Lars Klasén skriver om de remisser han skrivit för 
Södertälje, samt de artiklar/insändare han har skrivit själv eller varit med i. 

Vi saknar protokoll från september, maj och december. 

Håkan skriver ihop en text om årsmötet och skickar till Lars Ljungdahl. Lars skickar ut den texten och 
vårt program till våra medlemmar via RUTGER. 

§8. Övrigt 
Vi pratade med Stefan från Friluftsfrämjandet om samarrangemang. Vi bör slå våra påsar ihop med 
andra goda krafter. 

Vi måste fundera på hur vi ska jobba i framtiden. Vi skulle kunna få Office 365 via riksföreningen. Då 
skulle flera olika personer samtidigt kunna arbeta i samma dokument. Vi skulle också kunna ha 
digitala möten, t ex via Skype. Det skulle göra det lättare för de som bor utanför tätorten (Järna, Hölö 
m.m.). Kanske skulle det även få betydligt yngre personer att visa intresse för styrelsen (än de som 
kommit på våra styrelsemöten de senaste tio åren). 

§9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdagen 7 februari 2019 kl. 1830 i Södertälje Stadshus. 

§10. Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Helena Hellman   Anne Kawecki 

 


