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Årsmötesprotokoll 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 

5 mars 2020 
 

Närvarande: 12 medlemmar. 

Plats: Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Mats Olsson hälsade alla välkomna och öppnade Naturskyddsföreningen i 

Sigtunabygdens årsmöte. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga kallelse 

Årsmötet ansågs vara kallat i enlighet med stadgarna. 

§ 4 Val av ordförande och anmälan av sekreterare för mötet 

Mats Olsson valdes till ordförande för årsmötet och sekreterare var Åsa Berg. 

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Åsa Johansson och Gunnel Petersson valdes till justeringspersoner. 

§ 6 Redovisning av föreningens verksamhet det gångna året 

Den utdelade verksamhetsberättelsen presenterades av kretsordförande Mats Olsson. Benny 

Andersson presenterade kretsens arbete med planärenden. 

§ 7 Redovisning av ekonomin för det gångna året 

Det utdelade bokslutet för Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, Sigtuna Stadsodling samt 

Projekt Källsortering presenterades av kassören Benny Andersson. 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Revisor Solveig Lorentzen läste upp revisionsberättelsen. 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade på revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsårets förvaltning. 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan 

Kretsens verksamhetsplan utgörs av vårt programblad. Vi fortsätter också med övrig 

verksamhet som vi hade under 2019 även under 2020; Miljömärkt butik (Willys), Sigtuna 

stadsodling, informationsspridning, REKO Sigtuna, samverkan med Arlandagymnasiet och 

Naturskolan, information om avfallshantering i samarbete med Valsta Utveckling samt 

planärenden. 
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Gunnel Petersson efterlyste fler funktionärer till Klädbytardagen 28/3. 

Hållbarhetsdiskussionen med kommunen om markanvändning flyttas från februari till oktober. 

En budget för 2020 har fastställts av styrelsen. 

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen. 

§ 11 Val av ordförande 

Till ordförande för kretsen och styrelsen på ett år valdes Mats Olsson (omval). 

§ 12 Val av styrelse och revisorer inklusive mandatperioder 

Till ordinarie styrelseledamöter på ett år valdes Benny Andersson, Anna Holmgren,  

Ola Jennersten, Åsa Johansson, Matz Norling, Åsa Berg (samtliga omval) samt Karin  

Bernodt (nyval). 

 

Till revisorer på ett år valdes Bengt Sterby och Solveig Lorentzen (omval). 

Till revisorssuppleanter på ett år valdes Hans Gustavsson och Claes Heinerwall (omval). 

§ 13 Val av valberedning för nästkommande årsmöte 

Till valberedning valdes Ingemar Gustafsson (omval). 

Styrelsen fick i uppdrag att hitta ytterligare två personer till valberedningen. 

§ 14 Behandling av inkomna motioner och förslag 

Inga motioner har inlämnats och det fanns inte heller några förslag från kretsstyrelsen. 

Till nästa år bör styrelsen påminna om möjligheten att lämna in motioner i samband med 

inbjudan till årsmötet. 

§ 15 Övriga frågor 

Granby skogsbacke, en detaljplan med ca 150 småhus, kommer troligtvis att komma upp för 

beslut i år, meddelade Åsa Johansson. Även i Rosersberg är det mycket på gång. Den 11/3 hålls 

ett informationsmöte i Råbergsskolans matsal om planerna för det nya bostadsområdet i 

Rosersberg. 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade årsmötet. 

 

 

 

Åsa Berg Mats Olsson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Åsa Johansson Gunnel Petersson 

Justerare Justerare 


