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Årsmötesprotokoll 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 

16 mars 2022 
 

Närvarande: 14 medlemmar 

Plats: Forum, Märsta 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Mats Olsson hälsade alla välkomna och öppnade Naturskyddsföreningen i Sigtunabygdens 

årsmöte. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§ 3 Ajournering och föredrag av Anna Konvicka om örtmedicin. 

§ 4 Fråga om mötets stadgeenliga kallelse 

Årsmötet ansågs vara kallat i enlighet med stadgarna. 

§ 5 Val av ordförande och anmälan av sekreterare för mötet 

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

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Elwood Overholt och Åsa Johansson valdes till justeringspersoner. 

§ 7 Redovisning av föreningens verksamhet det gångna året 

Mats Olsson, Gunnel Petersson och Matz Norling presenterade kretsens verksamhetsberättelse. 

Revisorsuppleant Marit Andersens efternamn är felskrivet i verksamhetsberättelsen och ska rättas till. 

§ 8 Redovisning av ekonomin för det gångna året 

Christopher Hamilton som utsågs till kassör för 2021 valde i oktober att utträda ur styrelsen. I slutet av 

året kunde vi istället adjungera Rose-Marie Löf till styrelsen som kassör. Rose-Marie har upprättat en 

resultat- och balansräkning för verksamhetsåret och redogjorde för denna. Kostnaden för annonsering 

har varit ovanligt hög och det beror på att vi inte vidarefakturerat annonskostnaden för slåttergillet till 

Fastighetsverket. Möjligen kan vi göra detta retroaktivt under 2022. Vi kan också söka kommunalt 

bidrag för aktiviteter vi haft under 2021 retroaktivt. 

§ 9 Revisorernas berättelse 

Revisor Solveig Lorentzen läste upp revisionsberättelsen. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade på revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsårets 

förvaltning. 

§ 11 Verksamhetsplan 

Kretsens verksamhetsplan utgörs av vårt programblad, i år tillbaka i tryckt version. Programmet finns 

även på vår hemsida. Programpunkten om jordbruksmark har senarelagts till maj. Sverige har en 

väldigt låg självförsörjningsgrad av livsmedel, en fråga som aktualiserats i och med kriget i Ukraina och 

ev. matbrist som kan bli följden. Vi bör uppmuntra folk till att odla mer mat på sina tomter. Vid mötet 

kan vi be kommunen presentera statistik över hur mycket jordbruksmark som försvinner för 

bebyggelse och infrastruktur.  En grundläggande princip för bebyggelse är att ”man ska icke bygga på 

jordbruksmark”. Vi bör söka fram detta dokument inför mötet och be kommunen förklara. Vilka 
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kriterier har man för undantag? Utöver programaktiviteterna fortsätter vi också arbetet med övrig 

verksamhet i enlighet med årsberättelsen. Styrelsen hade ingen budget för 2022 att presentera, men 

revisor Solveig Lorentzen rekommenderar att en sådan tas fram. 

§ 12 Valberedningens förslag till ny styrelse 

Elwood Overholt presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. 

§ 13 Val av ordförande 

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

§ 14 Val av styrelse och revisorer inklusive mandatperioder 

Till ordinarie styrelseledamöter på ett år valdes enhälligt Karin Bernodt, Anna Holmgren,  

Ola Jennersten, Åsa Johansson, Matz Norling, Åsa Berg (samtliga omval) samt Rose-Marie Löf (nyval). 
 

Till revisorer på ett år valdes Dan Rosenholm och Elwood Overholt (båda nyval). 

Till revisorssuppleanter på ett år valdes Hans Wallensteen (omval) och Annika Undén (nyval). 

§ 15 Kort presentation av nya styrelseledamöter 

Rose-Marie Löf och Elwood Overholt presenterade sig och Elwood gjorde även en kort presentation av 

Dan Rosenholm som inte var närvarande. 
 

Avgående revisorn Solveig Lorentzen tackades för sitt arbete för kretsen. 

§ 16 Val av valberedning för nästkommande årsmöte 

Det fanns inget förslag till ny valberedning, så funktionen är vakant. Frågan får hanteras av den nya 

styrelsen. När det finns en ny valberedning presenteras detta på hemsidan. 

§ 17 Behandling av inkomna motioner och förslag 

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

§ 18 Övriga frågor 

a) Gunnel Petersson hade ett förslag om att vi skulle uppmärksamma Världsmiljödagen, 5/6, genom att 

bjuda in till en aktivitet på temat ”Laga dina grejer”. Aktiviteten skulle kunna göras i samarbete med 

Sigtuna Museum & Art, som vi redan samarbetar med kring klädbytardagen 26/3. Kretsen har en 

arbetsgrupp för hållbar konsumtion, och man ser gärna fler deltagare i gruppen. 

b) Naturskyddsföreningen centralt har skickat ut en tackfilm med hälsning från tv-kockarna Zeina 

Mourtada och Paul Svensson till medlemmar och givare. Rose-Marie tipsade om att det är bra att 

sprida denna vidare, själv har hon lagt upp sin på LinkedIn. 

§ 19 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade årsmötet. 
 

 

 

Åsa Berg Mats Olsson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Elwood Overholt Åsa Johansson 

Justerare Justerare 


