Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön
Datum: 2014-04-01
Plats: Lovisedalstorpet
Närvarande:
Ordförande: Lina Olsson
Vice ordförande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattson
Styrelseledamot: Martha Bengtsson
Styrelsesuppleant: Torbjörn Olsson
§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen välkommen.
§2
Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Torbjörn Olsson. Som justeringsman valdes Carina Hild.
§3
Styrelsens konstitution
Följande styrelseroller beslutades.
Ordförande: Lina Olsson
Vice ordförande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattson
Ledamot: Viveca Ring
Ledamot: Martha Bengtsson
Styrelsesuppleant: Torbjörn Olsson
Styrelsesuppleant: Tinka Danieli Mattson
Styrelsesuppleant: Lars Johansson
§4
Föreningens konto och adress
Föreningens konto och adress är oförändrad sedan beslut på styrelsemöte 2010.
Firmatecknare för föreningen är:
Lina, Olsson, 19730103-0503
Bernt, Mattson, 19531111-1057
var för sig.
Föreningens adress är oförändrad:
Älta Strandväg 59
138 33 Älta
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§5
Övriga punkter
Föreningens Sjöväxtklippningskommitte leds oförändrat av Bernt Mattsson och Lars Johansson.
Föreningens Ännu Mer Älta kommittee leds av Martha Bengtsson, som även sitter med i styrelsen för
Föreningsrådets arbetscirkel Vi i Älta.
§6
Websidan
En större uppdatering av websidan är utförd av Torbjörn. Biogasfabriken har fått en separat flik.
Eventuellt kommer vi lägga vi till en ny flik för Ännu Mera Älta kommittens arbete. Tyvärr har vi inte
fått gehör för vår förfrågan om ny webmaster utan rollen är fortfarande vakant. Torbjörn assisterar tills
vidare.
§7
Facebookgruppen
Föreningens har en facebookgrupp Rädda Ältasjön - Stoppa Gasfabriken med ca 900 medlemmar. Den
har förut använtas till information om biogasfabriken. På senare tid har den även användt till annan
information relaterad till FRÄS, parallellt med websidan. Problemet är att namnet på gruppen då är
missvisande, och det går inte att byta. Vi beslutade att man startar en ny Facebookgrupp kallad
Föreningen Rädda Ältasjön. Båda grupperna får leva parallellt en tid.
§8
Sjöväxtklippningskommitten
Vi diskuterade att eventuellt ta in en ny båtförare till föreningens flotte för sjäväxtklippning. Bernt och
Lars återkommer i början på sommaren med planer för sommarens klippning samt med en lapp att
läggas i brevlådorna för fastigheter med sjötomt.
§8
Biogasfabrikskommitten
Vi bestämde att Carina skickar brev till Stockholms Stadbyggnadsnämnd alternativt Stockholms
Stadsbyggnadskontor gällande återställning av tomten. Vi beslutade att inte lägga energi på att driva
målet i EU kommissionen vidare.
§9
Ännu Mera Älta kommitten
Martha har träffat kommunens programledare Per Wilhelmsson och medarrangerat stormöte i Älta
Centrum. Hon deltar på arbetscirkel Vi i Ältas styrelsemöten. Nästa stormöte är planerat till mitten av
maj. FRÄS är särskilt intresserade av dagvattenutredningen och ska se om det går att få loss denna från
kommunen.
§10
Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande styrelseledamöterna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Torbjörn Olsson

Carina Hild
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