
    
 
Protokoll från kretsstämman den 3 mars 2020 på Österåkers bibliotek 
 

§ 1 Kretsstämmans öppnande: Ordföranden Maria Olausson förklarade stämman öppnad. 
 

§ 2 Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna: 

Mötet konstaterade att kretsstämman utlysts i behörig ordning. 
 

§ 3 Val av ordförande för stämman: Maria Olausson valdes till mötesordförande.  
 

§ 4 Anmälan om kretsstyrelsens val av ordförande och sekreterare för stämman: 

Margareta Olofsson anmäldes som mötessekreterare. 
 

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans ordförande justera protokollet: 

Helena Wänerstrand och Philip Shaw valdes till justerare.  
 

§ 6 Fastställande av dagordning och arbets- och beslutsordning:  

Dagordningen godkändes och närvaron registrerades (bilaga 1). 
 

§ 7 Presentation av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper: 

Styrelsens verksamhetsberättelse sammanfattades och illustrerades med bilder av 

ordföranden. Styrelsens räkenskaper presenterades av kassören Philip Shaw (bilaga 2). 
 

§ 8 Revisorernas berättelse: Revisor Vera Johansson-Weiner läste upp revisionsberättelsen.  

I berättelsen tillstyrktes att 2019 års resultat- och balansräkning godkänns samt att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.  
 

§ 9 Fastställande av kretsens räkenskaper: Resultat- och balansräkningen presenterades av 

Philip Shaw, kassör, och fastställdes (bilaga 2). 
  
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning:  

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan: Ordföranden redogjorde för föreningens planerade 

arbete och programmet med aktiviteter under 2020. Dessa har som utgångpunkt SNF:s fem 

metoder för förändring. Programmet distribuerades till medlemmarna i medlemstidskriften 

Sveriges Natur (2020:1). Verksamhetsplanen för 2020 fastställdes.  
 

§ 12 Presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar samt information om 

aktuella krav på valbarhet: Mötessekreteraren presenterade valberedningens förslag då ingen 

valberedare var närvarande (bilaga 3).  
 

§ 13 Beslut om antalet kretsstyrelseledamöter och mandatperiod för dessa: 

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter. Inga ersättare väljs. 

Ledamöterna väljs för ett eller två år. Mötet godkände valberedningens förslag (bilaga 3). 
 

§ 14 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i kretsstyrelsen:  

Maria Olausson valdes till ordförande. 
 

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter: 

Mötet godkände valberedningens förlag till styrelse enligt följande:  
 

 

 



    
 

 

 

 
 



    
 

Valda på två år vid kretsstämman 2018: Urban Dunell (kvarstår 1 år) 

Maria Olausson  (kvarstår 1 år) 

Philip Shaw  (kvarstår 1 år) 

Helena Wänerstrand (kvarstår 1 år) 
 

Vald på två år vid kretsstämman 2018: Christoffer Hallgren  Omval (2 år) 

Vald på ett år vid kretsstämman 2019: Margareta Olofsson Omval (2 år) 

Vald på ett år vid fyllnadsval 2019:  Gun-Britt Johnson Omval (2 år)   
 

Vald på två år vid kretsstämman 2018,   

vald som suppleant 2020:  Yvonne Ekström  Nyval (1 år) 

 

§ 16 Fyllnadsval: Inga. 
 

§ 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  Stämman godkände valberedningens 

förlag enligt följande: 

Revisorer på ett år:   Ann Sjölander Omval 

   Carola Lemmetty Nyval 
 

Revisorssuppleant på ett år:  Ulla-Britta Jakobsson-Molander Omval  
 

§ 18 Val av valberedning:  

Som valberedning valdes Christer Rindeblad (omval) och Gull Gefvert (nyval).  
 

§ 19 Ärenden som kretsstyrelsen förelägger stämman: Inga ärenden förelåg. 

§ 20 Ärenden som väckts genom motion: Inga inkomna motioner. 
 

§ 21 Stämmans avslutande: Vera Johansson-Weiner avtackades och ordföranden förklarade 

mötet avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet:  

 

 

 

Margareta Olofsson 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Maria Olausson  Helena Wänerstrand  Philip Shaw  

Ordförande  Justerare   Justerare 

 



    
Naturskyddsföreningen i Österåker (NFÖ)  
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Österåker, organisationsnummer 812000-4356,   

lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2019. 
 

Styrelse sedan årsmötet 12 mars 2019: 
Ordförande: Maria Olausson och vice ordförande Urban Dunell 
Kassör: Philip Shaw och vice kassör Yvonne Ekström 
Sekreterare: Margareta Olofsson och vice sekreterare Gun-Britt Johnson 
Övriga ledamöter: Christoffer Hallgren och Helena Wänerstrand  
Revisorer: Vera Johansson och Ann Sjölander  
Revisorsuppleanter: Carola Lemmetty och Ulla-Britta Jakobsson-Molander  
Valberedning: Christina Lundin och Christer Rindeblad  
Övriga aktiva: Christer Rindeblad (kommunikation, sociala medier) och Linda Wirén (Natursnokar) 
 

Medlemmar och styrelsemöten  
Föreningen hade 1502 medlemmar den 13 februari 2020, en ökning med 84 sedan i fjol. Vi har fått hjälp 
genom värvningsinsatser av rekryterare från SNF vid fyra olika tillfällen. Välkomstbrev har mejlats ut till 
årets nytillkomna medlemmar. Under verksamhetsåret har åtta protokollförda styrelsemöten hållits.  

SNF-möten: Två styrelsemedlemmar deltog i riksstämman på temat ”Kraft att förändra” i Kristianstad, 
likaså två i länsförbundets kretskonferens kring kretsarnas erfarenheter, framtida samarbete och stödbehov. 
 

Programverksamhet 
Årets program genomfördes som planerat med 25 aktiviteter av skiftande slag. Miljövänliga veckans aktivitet 
utgick. Till Håll-Sverige-Rent-aktionen Hela S. plockar skräp anslöt sig ett antal medlemmar från 
integrationsföreningen Tillsammans. (För marknadsföring se: Övrig information.) Utöver dessa aktiviteter 
har vi i samarbete med Österåkers kommun genomfört en cykelbytardag under Europeiska trafikantveckan 
och organiserat cykelutflyktstävlingen Upptäck Österåker med cykel tack vare kommunens miljöbidrag 2019 
kring hållbart resande. Vi har även ordnat diverse aktiviteter tillsammans med Sportfiskeföreningen på 
Näsuddens naturreservat för ett 70-tal lågstadiebarn med lärare och föräldrar. Flera medlemmar har ställt 
upp som frivilliga vid många av föreningens arrangemang. 
 

Samarbeten för biologisk mångfald och naturvärden  
-Föredrag om stadsnära jordbruk för hållbar utveckling av Titta Jöngren från Grindtorps gård, Åkersberga 
-På Gröna kilarnas dag en vandring i Engelska parken, Rydboholms slott, med naturguide, ett samarbete 

med Vaxholms- och Täbykretsarna med över 70 deltagare. 

-Samverkan med kranskommunerna i Kilsamverkan (Bogesunds-, Angarns- och Rösjökilarna): referens-

gruppsmöten och studiedag i Österåker om ”Svaga länkar och tillgänglighet för rörligt friluftsliv”. 

Påverkan och opinionsbildning för hållbarhet och klimatanpassning 

-Samarbete med Klimatgruppen: klimataktion ”Vi har bara ett klot” och med Klimatklubben med föredrag 

om klimatmedvetenhet ”Gör skillnad”.   

-Föredrag av Sverker Sörlin om ”Antropocen, planeten och framtiden” i samarbete med Täbykretsen. 

-#FridaysForFuture-kampanjen: Medlemmar i styrelsen m.fl. har deltagit i ett antal manifestationer inkl. Stor-

strejk för klimatet. Medborgarförslaget ”Snabba på klimatomställningen!” från hösten 2018 besvarades i början 

av 2020 med att det integreras i hållbarhetsramverket med miljömål som ska utarbetas under 2020. Detta 

ingår i projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 vari Österåkers kommun ingår bland 89 andra kommuner.  

Påverkan av utvecklingen i Österåkers kommun *) 
Styrelsen har ansvar för att ta fram remissyttranden och andra skrivelser i olika planfrågor. Under 2019 har 
följande yttranden avgetts (se hemsidan för fullständiga texter): 
 

NFÖ:s överklagan ledde till att detaljplanen för Näsängen etapp 1 förkastades av Mark- och miljödom-

stolen (MMD) vid Nacka tingsrätt.  



    

 
 

 

 

 



    
Yttranden över:  

- Detaljplanen för Slussholmen 

- Detaljplanen för Säbyvikens marina: Efter att Carl Douglas/Wasatornet hävdat domvilla återför-
des ärendet från Högsta domstolen till MMD. Vi har ånyo yttrat oss som en av tre klagande. 

- Länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan av skarv i Stockholms län 

- Avgränsningssamråd för dragning av kraftledning Täljö - Vaxholm 

- Samråd och kommentar med frågor kring Täljövikens avloppsreningsverk 

- Samråd kring Åkersberga Stad; uppföljningsmöte med Krister Sernbo, chef  för strategisk planering 

Tillsynsärenden: Näsuddens naturreservat: vandalisering av informationsskyltarna 
Stavs äng för strandskyddet (kommunen); hos Länsstyrelsen i egenskap av Natura 2000-område 

 

Samarbete med Österåkers kommun har även skett genom Miljö- och klimatrådets fyra möten 2019 
och genom tidig dialog kring ”Framtidens kust & skärgård”. 
 

Publicitet i lokaltidningarna 
I 15 artiklar i lokalpressen skrivna av styrelsemedlemmar eller journalister uppmärksammades följande: 
Klimatvågen, Klimatforum, Klädbytardagen, Kusträddardagen, holktävlingen och prisutdelningen, aktionen 
för att rädda paddor som korsade trafikerade vägar, EU-valet, cykeltävlingen (4 artiklar), nedskräpning med 
giftiga fimpar samt domstolsprocesserna kring Säbyvikens marina (2 artiklar) och Näsängen etapp 1. 
 

Övrig kommunikation 
Kretsens årsprogram distribuerades till medlemmarna genom Sveriges Natur 1/19 och fanns även tillgängligt 
på bl.a. hemsidan, Facebook, Österåkers bibliotek, turistinformation Visit Roslagen, Länsmansgården och 
kommunalhuset. Under verksamhetsåret mejlades 10 månadsbrev ut till de medlemmar som uppgivit sin 
mejladress. Föreningens Facebook-sida är fortsatt en viktig kanal främst för våra evenemang och till våra 
yngre medlemmar. Vårt program annonserades också i Magasin Österåker, Kanalens Evenemangstips, i Mitt-i-
Södra Roslagens På Gång och Visit Roslagen.  
 

Övrigt 
- Österåkers kommun har återigen tilldelat NFÖ miljöbidrag för att anordna ännu ett cyklingsprojekt för 
hållbart resande under 2020.  
- Den årliga miljöcertifieringen av Willys i Åkersberga som ”Bra Miljöval Livsmedelsbutik 2019” utfördes 
av två styrelsemedlemmar.  
- Naturskolans referensgrupp har fortsatt att diskutera ramarna för utformningen av en naturskola i 
Österåker bl.a. genom ett möte med naturskoleledare från Upplands-Väsby.  
- Styrelsen har på inbjudan tagit del av Carl Douglas/Wasatornets planer för Säbyvikens marina och av 
Magnolias planer som samordnare av byggena vid Täljöviken/Näsängen.  
- Styrelsen har påbörjat möten med representanter för de politiska partierna i kommunen, så långt S, KD 
och MP ett parti i taget, men även M och L genom ett allmänt öppet möte (fortsättning följer 2020). 
 

Österåker i februari 2020  

för styrelsen 

 
 
 
Maria Olausson   Margareta Olofsson 
(ordförande)   (sekreterare) 
 
*) I Aktuell Hållbarhets miljörankning av Sveriges kommuner 2019 placerade sig Österåkers kommun på plats 65 
av 290. Det är en förbättring jämfört med plats 72 i förra årets rankning. Länsplacering: 15 av 26 i Stockholms län. 
Placering i kommungrupp: 21 av 46 storstäder och storstadsnära kommuner. Poäng: 22,3 av totalt 41 poäng  
(Källa: http://kommunrankning.miljobarometern.se/)  

 

 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/lanstoppen/stockholms-lan/
http://kommunrankning.miljobarometern.se/grupp/storstader-och-storstadsnara-kommuner/
http://kommunrankning.miljobarometern.se/


    

 

 



    
 

 

 

 
 



    
 

 

 
 



    
 

Förteckning över alla förtroendevalda i kretsen/länsförbundet 2020 
Kretsar och länsförbund ansvarar för att själva uppdatera medlemsregistret Rutger, med hjälp av riks-
kansliet när så behövs. Det är viktigt att alla som är förtroendevalda i kretsar och länsförbund får sitt 
uppdrag registrerat i medlemsregistret, vilket bland annat ligger till grund för vilka som får vilken in-
formation. Behörigheten till medlemsregistret ges till ordförande och den som fått uppdraget ”medlem-
sansvarig” från sin ordförande/ styrgrupp. Ange alltid vem som har uppdraget medlemsansvarig. Upp-
gifter som MÅSTE vara med är: uppdrag, namn och person- eller medlemsnummer. 

Namn (krets/länsförbund): Österåkerskretsen 

Vi har själva uppdaterat förteckningen i medlemsregistret Rutger: ☐ja      ☐nej      ☐delvis 

Uppdrag För- och efternamn Persnr 
/medlemsnr 

E-post 

Ordförande Maria Olausson 591007-0225 maria.olausson@bahnhof.se 

(Talesperson*)    

Vice ordförande Urban Dunell 510503-0133 urban.dunell@gmail.com 

Kassör Philip Shaw 480522-4153 philipshaw1948@gmail.com 

Sekreterare  Margareta Olofsson 510526-1126 maolofs1@gmail.com 

Ledamot Helena Wänerstrand 650418-5148 helena.waner-
strand@gmail.com 

Ledamot Christoffer Hallgren 491203-0071 christoffer_hallgren@hot-
mail.com 

Ledamot Gun-Britt Johnson 470608-0308 gebeji@icloud.com 

Ledamot    

Suppleant  Yvonne Ekström 470730-1026 yvonne.a.ekstrom@gmail.com 

Suppleant    

Revisor Ann Sjölander 30346876 annsjolander8@gmail.com 

Revisor Carola Lemmetty 8094050 lollo.lemmetty@outlook.com 

Revisorssupple-
ant 

Ulla-Britta Jakobsson- 
Molander 

30038059 uljak46@gmail.com 

Revisorssupple-
ant 

   

Valberedning le-
damot  

Christer Rindeblad 8014997 christer.rindeblad@telia.com 

Valberedning le-
damot 

Gull Gefvert 481129-7367 gull.gefvert@gmail.com 

Valberedning 
suppleant 

   

Postmottagare Margareta Olofsson Se ovan Se ovan 

Medlemsansva-
rig 

Gun-Britt Johnson 470608-0308 gebeji@icloud.com 

Webbansvarig Christer Rindeblad Se ovan Se ovan 

Utbildningsan-
svarig 

   

Fältbiologsrepre-
sentant 

   

* om kretsen/länsförbundet inte har en ordförande får ni gärna utse en styrelsemedlem som talesperson    

 


