
 1 

 
NACKA MILJÖVÅRDSRÅD 

 

Protokoll från årsmöte den 17 april 2008 i Dieselverkstaden, Lilla scen, Sickla. 
 

Före årsmötet talade Kerstin Westerlund Bjurström, Arkitekt och ordförande i samfundet S:t Erik 
om ämnet  ” Skall Nackas stränder bebyggas? Kommer våra områden av riksintresse att 
förstöras?   Stockholms och Nackas stränder, bärare av värdefull identitet och strategisk resurs 
för framtiden.”  
 
Närvarande: 8 medlemmar under årsmötet och c:a 50 under det föregående föredraget. 
 

1. Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

3. Föredragningslistan fastställdes. 

4. Till ordförande för mötet valdes Jan Åman. 

5. Till sekreterare för mötet valdes Olof Sandström. 

6. Till justerare tillika rösträknare valdes Thomas Åhlin och Magnus Fredriksson. 

7. Verksamhetsberättelsen genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 
Den ekonomiska redovisningen genomgicks, godkändes och lades till handlingarna. 

8. Revisorns berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

10. Årsavgiften fastställdes oförändrad till 100 kr för enskild medlem och 150 kr för förening. 

11. Ingen motion hade inkommit.  

12. Följande val av styrelseledamöter och suppleanter gjordes:  
 
Ordinarie ledamöter: 
 

Ordförande Jan Åman       (omval på två år),  
Kassör Olof Sandström (har ett år kvar av befintligt 2-års förordnande) 
Björn Strehlenert   (har ett år kvar av befintligt 2-års förordnande)  
4 st. vakanta 
 
Suppleanter: 
 

Vilhelm Herlin  (omval) 
Gunilla Ingmar  (omval) 
Maud Nilsson  (omval) 
Carina Andersson  (nyval, tidigare revisorssuppleant)) 
 
Tidigare ledamöterna Birgit Sundin och Martin Larsson, suppleant Carin Brand och 
adjungerad Lotta Forsman har avsagt sig fortsatta styrelseuppdrag.  
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Valberedningen har ej lyckats finna ordinarie ledamöter för att besätta stadgeenliga poster 
för 7 st. ordinarie styrelseledamöter, varför mötet uppdrog åt valberedningen att fortsätta sitt 
uppdrag, för att söka uppnå detta samt fylla övriga vakanta poster. Uppmanades även till 
alla närvarande att hjälpa till med denna uppgift.  
 
Uppdrogs år styrelsen, att undersöka hur bristen på styrelsekandidater kan fås att 
överensstämma med stadgarna, som i princip säger att antalet ordinarie styrelseledamöter  
skall vara 7 st. 
 

13. Till revisorer omvaldes Sten Hjalmarsson och Karl Siik. 

14. Till revisorssuppleanter omvaldes Folke Procopé.  
1 st vakant 
Tidigare revisorssuppleant Carina Andersson valdes till styrelsesuppleant. 

15. Till valberedning valdes: 
Thomas Åhlin, sammankallande   (omval) 
Christer Olburs    (omval) 
1 st vakant  

16. Övriga frågor.   
Då inga övriga frågor förelåg, tackade Jan Åman deltagarna för visat intresse och avslutade 
mötet. 

17. Mötet uttalade ett tack till styrelsen för verksamhetsårets arbete. 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
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