Protokoll fört vid årsmöte med Kottlasjöns Vänner
Tid
Plats:

sid 1 (2)

onsdag 13 mar 2013
Dalénum

1. Öppnandet av mötet
Ulrika Sandell hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Ulrika S och Albert L redogjorde för hur och när kallelsen sändes ut.
Kallelsen har skickats ut via massmail den 27/2 vilket godkändes av årsmötet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen antogs i befintligt skick, med tillägg av stadgeändring pkt. 11 och övriga frågor pkt 12
4. Fastställande av röstlängd
Mötesdeltagarna skrev sina namn på en närvarolista, 12 personer, 4 personer utanför styrelse och
revision.
5. Val av mötesordförande och sekreterare
Ulrika S valdes till ordförande för mötet och Jan L till sekreterare. Några rösträknare utsågs ej.
6. Föredragning av ekonomisk rapport för 2012
Marie S. och Christian N. föredrog föreningens ekonomiska förehavanden under år 2012.
Omsättning på 311:-, ett resultat om minus 13 :- samt tillgångar om 8.788:-.
7. Beviljande av ansvarsfrihet
Christian N. läste upp revisorernas berättelse och yrkade på ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,
vilket även godkändes enhälligt av stämman.
8. Förslag till budget för 2013
Då inga större aktiviteter är kända gäller fortsatt en frivillig avgift om 20 kr per medlem.
Se även § 12 Övriga frågor.
9. Val av styrelse och revisorer
Val till styrelsen delas upp i dels val av ordförande, dels val av ledamöter för 2 år.
Ulrika Sandell omvaldes till ordförande fram till nästa årsmöte.
Marie Söderberg och Albert Libik valdes till ledamöter för 2 år.
Jan Lorensson, Lars Söderberg och Johan Kastengren sitter ytterligare ett år.
Göran Ljungberg och Jan-Erik Nowacki valdes till suppleant för en tid om 2 år.
Till revisorer omvaldes Christian Nyström och Elisabeth Libik, med Birger Eneroth som suppleant för
en tid om 1 år.
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10. Föreningens verksamhet för 2012.
Ulrika berättade till några Powerpoint-bilder om årets verksamhet som främst handlat om
överklagandet av översiktsplan till Förvaltningsrätten, bevakning av kvarteret Isstacken m.m.
infrastrukturfrågor i Kottlasjöns närhet.
11. Stadgeändring enligt föregående årsmöte fastställdes. Under §2 tillkommer punkter nedan:
• att verka för en förbättrad vattenkvalitet i sjösystemet Kottlasjön – Stockbysjön, samt
bevaka att ingrepp inte sker som kan försämra vattenkvaliteten.
•

att värna om djur och natur i och runt Kottlasjön.

12. Övriga frågor
a) Albert Libik anmälde ett förslag om att införa ett "ständigt medlemskap" till priset av 200:-.
Årsmötet gillade idén och röstade för att införa förslaget snarast samt att till nästa årsmöte anpassa
stadgarna till denna variant av medlemskap.
b) Fredrik Berns boende vid Stockbysjön berättade om vattenprover som tagits vid Stockbysjön och
där han önskade föreningens medverkan att tolka resultat och att lyfta fram nödvändiga åtgärder.
Att anordna ett öppet möte där politiker bjuds in var ett av förslagen.
c) Jan L och Lars S redogjorde i korthet för huvuddragen i det "Vattenmöte" Stockholms Län hade
bjudit in till den 7 mars på Piperska Muren i Stockholm. Mycket matnyttig information kablades ut.
c) Att inventera vilka föreningar och andra tillsatta grupper inom kommunen som vår förening bör
söka kontakt och idka erfarenhetsutbyte med.
13. Mötets avslutande
Ulrika tackade alla för en stimulerande debatt och diskussion och avslutade mötet.
Vid tangenterna
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