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NACKA MILJÖVÅRDSRÅD 

 

Protokoll från årsmöte den 31 mars 2009 i Dieselverkstaden, Lambertrummet, Sickla. 
 

 
Före årsmötet talade Magnus Rothman, projektledare på Nacka kommuns miljöenhet över ämnet  
NACKAS GRÖNA VÄRDEN – FRÅN INSEKTSLIV TILL FRILUFTSLIV.  
En grönplan redovisar ett sektorsintresse och utgör ett strategiskt underlag för fysisk planering, 
naturvårdsfrågor och folkhälsoarbetet i kommunen.  
 
 
Närvarande: 8 medlemmar under årsmötet och c:a 60 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 Gunilla Fagerberg 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 2008. 

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

11. En motion hade inkommit, från Sten Maartman, som ansåg att det vore värdefullt att studera 
i vilken utsträckning föreningens yttranden har inverkat på det slutliga utförandet av 
kommunens planer, och att resultatet av studien kunde bilda underlag för diskussioner inom 
föreningen eller med kommunen. (Motionen i sin helhet finns att läsa på Nacka 
Miljövårdsråds hemsida, www.nackamiljo.se)  
 
Årsmötet beslutade enl. styrelsens förslag:  
Styrelsen föreslår årsmötet att åt nya styrelsen uppdra, att titta på frågan och studera 
möjligheterna hur man  med en rimlig arbetsinsats skulle kunna undersöka i vilken 
utsträckning föreningens yttranden har inverkat på det slutliga utförandet av planerna. I 
första hand studeras de senaste årens arbete.  
 
Årsmötet uppdrog även åt styrelsen att försöka finna någon som utför arbetet. 
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12. Följande val av styrelseledamöter och suppleanter gjordes:  
 
Ordinarie ledamöter: 
 

Ordförande Jan Åman                 (har ett år kvar av befintligt två-årsförordnande) 
Björn Strehlenert  (omval på två år) 
Kristian Abrahmson (nyval på ett år) 
Carina Andersson  (nyval på två år, tidigare suppleant) 
Lars Erik Westergren (nyval på ett år) 
Kassör Thomas Åhlin (nyval på två år, tidigare sammankallande i valberedningen)  
1 st. vakant 
 
Suppleanter: 
 

Vilhelm Herlin  (omval på ett år) 
Gunilla Ingmar  (omval på ett år) 
Maud Nilsson  (omval på ett år) 
Olof Sandström  (nyval på ett år, tidigare kassör) 
 

13. Till revisorer omvaldes Sten Hjalmarsson och Karl Siik. 

14. Till revisorssuppleant omvaldes Folke Procopé. 
1 st vakant. 

15. Till valberedning valdes: 
Bertil Sjöström, sammankallande (nyval) 
Max Plunger     (nyval) 
1 st vakant  
 
Mötet uppdrog åt valberedningen att fortsätta sitt uppdrag, för att söka fylla de vakanta 
posterna. Uppmanades även till alla närvarande att hjälpa till med denna uppgift.  

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. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Olof Sandström 
 
 
Justeras 
 
 
 
Gunilla Fagerberg   Magnus Fredriksson 
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