TILL ÅRSMÖTET
Tisdag den 28/4 2015 kl 18.00 - 19.00 i Lovisedalstorpet (Älta Gård)

KALLAS
SAMTLIGA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN
Dagordning
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Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om mötet behörigen blivit kallat
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för föreningen
Revisors berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av valberedning
Val av revisorer
Fastställande av årsavgift för 2016
Styrelsen informerar om klippning av vattenvegetation
Styrelsen informerar om status på vattenkvalitet
Styrelsen informerar om Nacka Kommuns program för Älta Centrum
Behandling av inkomna förslag från styrelsen/medlemmarna
Övriga frågor
Mötets avslutande

Revisorsberättelse kommer att finnas tillgänglig på årsmötet samt skickas ut med protokollet
och övriga dokument via e-post. Dagordningen för årsmötet, styrelsens
verksamhetsberättelse för 2014, årsbokslut för 2014, stadgar publiceras på vår websida före
mötet; www.altasjon.nu, där även årsmötesprotokollet kommer att läggas upp efter justering.
Passa på att ägna en timme åt att träffa styrelsen, lära er mer om Ältasjön och om
föreningens arbete. Man riskererar inte att ta på sig något arbete eller uppdrag bara för att
man kommer på årsmötet.

Varmt VÄLKOMNA!

Föreningen Rädda Ältasjön www.altasjon.nu
e-post: info@altasjon.nu

Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 2014-01-01 t o m 2014-12-31.
Öppna möten/arrangemang:
• Earth Hour, 29 mars 2014
Föreningen deltog för fjärde gången i Earth Hour, en manifestation mot klimathotet.
• Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte, 1 april 2014 i Lovisedalstorpet
På årsmötet 2014 presenterade föreningen sin verksamhet för närvarande medlemmar. Till
styrelsen valdes: Lina Olsson (ordförande), Carina Hild, (vice ordförande), Bernt Mattsson
(kassör), Viveca Ring (ledamot) och Martha Bengtsson (ledamot). Tinka Danieli Mattsson,
Lars Johansson samt Torbjörn Olsson valdes till suppleanter till ledamöterna. Thomas Larsson
valdes till revisor och Sergio Pelizzoli till revisorsuppleant.
• Sjövegetationsklippning, juli-augusti 2014 i Ältasjön
Klippning med föreningens klippbåt för medlemmar med sjötomter i Ältasjön.
• Kräftfiske, augusti-september 2014 i Ältasjön
Föreningen Rädda Ältasjön erbjöd medlemmar möjlighet till kräftfiske i Ältens Fiskeklubbs
regi under sju kvällar, mot ett bidrag till Älten.
• Stormöte Ännu Mera Älta, 30 mars 2014 i Älta Centrum
Föreningen deltog på allmäna stormöte i den av arbetscirkeln Vi i Älta arrangerade öppna
mötet där synpunkter på kommunens program Ännu Mera Älta som syftar till exploatering av
centrala Älta kunde ges
• Vandring i Älta Våtmark, 6 april 2014 i Älta Våtmark
Föreningen deltog på en vandring för allmänheten, anordnad av Nacka Naturskyddsförening,
på temat: ”Våtmarker och bibaggar i Älta - Älta ska förtätas. Kan man göra det och samtidigt
behålla den viktiga närnaturen?”
• Ältadagen, 18 oktober 2014 i Älta Centrum
Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut och presenterade sin verksamhet på Ältadagen. Bl a hade
vi frågesport för barn.

Samverkansmöten:
Under 2014 fortsatte Föreningen Rädda Ältasjön sin satsning för att nätverka och samverka med andra
föreningar och miljöorganisationer:
• Nacka Naturvårdsråd: ett forum som leds av Nacka Kommun där Nackas miljöorganisationer
deltar. På mötena diskuteras olika frågor rörande Nackas miljö, planer som rör naturen och
instiftan/skötsel av naturreservat. Föreningen deltog på årets tre möten. Bl a tog föreningen upp
dagvattenfrågor för den planerade stenkrossen vid Hedvigslund. Planerna som mötte protester
från fler håll avvisades sedan av Nacka Kommun.
• Älta Föreningsråd: Som medlem deltog föreningen på flera rådsmöten
• Ny Grön våg - ett nätverk mellan lokala miljöengagerade föreningar, organisationer och
grupper i Sth Län, som leds av Stockholms Läns Naturskyddsförening. Inom nätverket har
föreningen under året deltagit på tre möten där vi bl a samverkade kring en enkät till Stockholm
politiker samt en debattkväll
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•

Nacka Miljövårdsråd: Som medlem deltog föreningen aktivt och samarbetade om stenkrossen
samt den planerade exploateringen av Älta Centrum. Föreningen deltog även på deras årsmöte

Kommunala planer:
Föreningen Rädda Ältasjön fungerar som remissinstans för planer/projekt som påverkar Ältasjön,
Ältaån och dess tillrinningsområden och stränder.
• Ännu Mera Älta - program för exploatering av centrala Älta 2014-2025
Föreningen har en separat kommittée, ledd av Martha Bengtsson, som granskar planerna.
Kommittéen träffades tre gånger under 2014.
Föreningen granskade den dagvattenutredning för projektet som utfördes av SWECO på
beställning av Nacka Kommun och lämnade en inlaga till kommunen gemensamt med
Arbetscirkeln Vi i Älta 2 juni 2014. Föreningen kontaktade Nackas sittande politiska partier,
som före valet fick besvara en enkät om partiets hållning mot bl a dagvattenfrågorna.
Föreningen granskade även den utredning som Nacka Kommun utförts för att uppfylla EUs
vattendirektiv. Slutligen granskade föreningen det programförslaget som Nacka Kommun
ställde ut december 2014 - februari 2015 och lämnade in ett yttrande 2 februari 2015.
• Skrivelse om biogastomten
Föreningen skickade 11 oktober 2014 in en skrivelse till Stockholms Stadsbyggnadskontor
angående återställning av den skövlade fastigheten ”Solvärmen 1” (biogastomten).
• Stenkrossen vid Hedvigslundsmotet
Föreningen Rädda Ältasjön begärde detaljinformation och yttrade sig 1 augusti 2014 om
dagvattenfrågorna till Miljöenheten, Nacka Kommun.
• Övriga planer
Föreningen har under året även granskat ett antal planer för återvinningscentraler, mobilmaster
samt Nackas cykelplan men konstaterat att inte skäl föreligger för yttrande.
Utöver detta har föreningen haft dialog med Nacka Kommun om bävrar, vattenstånd, avverkning av
träd i Älta Våtmark och utformning av skylt vid Ältabadet samt med Stockholms Stad om plogning av
gågngbanor och renovering av träspång. Vi har även haft kontakt med Försvarsmakten angående
dykinsatserna i Ältajön för att kartlägga ammunitionsdumpning från 60-talet.

Övriga aktiviteter i/kring Ältasjön
•
•
•
•
•
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Motionsloppet Ältasjön Runt som arrangeras av Älta IF gick av stapeln i maj
Kafeterian på Älta IP intill Ältabadet höll öppet under helger och sommardagar
Skogsluffarnas orienteringsklubb anordnade Swimathlon i juni, ett motionslopp på ca 22 km
som även innefattade en sträcka med simning tvärs över Ältasjön
Nacka Kommun klippte under sommaren vass och växtlighet på ett flertal platser av Ältasjön,
främst vid Älta IP samt i Kasbyviken
Stockholm Vatten har mätt halten av fosfor, kväve och klorofyll och siktdjup i Ältasjön. Halten
av fosfor och kväve ligger på en konstant hög men ej alarmerande nivå sedan 2008, dock med
sjunkande trend. PH värdet är neutralt till surt. Siktdjupet är endast en meter och klorofyllet
ligger kvar på en extremt hög halt, dock med sjunkande trend under 2013.
Föreningen Rädda Ältasjön www.altasjon.nu
Älta Strandväg 59, 138 33 Älta
e-post: info@altasjon.nu

•
•
•

”Jolleviken” rustades upp och en ny asfalterad gångväg längs sjön byggdes med träbro över
Ältasjöns inlopp.
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening har provfiskat både signalkräfta, gös och annan fisk
2014. Provfiskerapporterna publiceras på Ältens Fiskeklubbs websida.
Dykning av Försvarsmaktens miljöenhet i Ältasjön under hösten 2014

Älta 2015-04-28

Lina Olsson, Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
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Resultat och Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20140101-20141231
Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20141231
Tillgångar
Plusgiro
Bank
Kassa

Ingående Balans Förändring Utgående Balans
5825,26
2364
8189
88379,89
400,95
88781
502
0
502

Summa
Tillgångar

94707,15

2764,7

97471,85

Skulder

-3844,00

3844

0

Summa

90863,15

6608,70

97471,85

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 20140101-20141231
20140101-20141231

20130101-20131231

9350

5599,00

1400
401
11151

1810,00
479,70
7888,70

-1118,3

-1122,78

Summa

-486
-2138
-800
-4542,30

-10430,27
-3127,00
-3189,00
-17869,05

Resultat

6608,70

-9980,35

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag till Vassklippningsbåt
Räntor
Summa
Utgifter
Bankavgifter
Biogaskomitens
arbete
Administration
Övriga utgifter

REVISIONSBERÄTTELSE
För

Föreningen Rädda Ältasjön år 2014
(organisationsnummer 814000-0327)
Efter granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2014 får jag
avge följande revisionsberättelse:

Föreningen hade den 31 december 2013 följande likvida tillgångar.
På Plusgirokonto 3 87 89-4 innestående medel om

8189,01 (5825,26)

På Kapitalkonto på Länsförsäkringar bank fanns

57989,05 (57958.09)

På Kapitalkonto på Ålandsbanken bank fanns

30791,88

I handkassan fanns per den 31/12 2014

502,00

(30421,80)
(502,00)

Föreningen hade den 31 december 2013 följande skulder.
Till medlemmar för gjorda utlägg

0,00

(3844,00)

Då bokföringen har skötts löpande i kassabok och har ej givit anledning till erindringar
hemställer jag att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
Jag tillstyrker
•
•

Att årsmötet fastställer det framlagda bokslutet och
Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Älta 2014-04-.......

Tomas Larsson

