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§1

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte

Måndag den 2018-03-1 2k|19.30 - 20.00 i Lovisedalstorpet (Alta Gård)

Mötets öppnande
Ordftrande ftir ftireningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen.
Niirvarande var Lina Olsson, Martha Bengtsson, Carina Hild, Torbjörn Olsson samt Tinka Danieli
Mattson.

§2 Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Torbjörn Olsson. Till detta mötes justeringsman valdes ???.

§3 Styrelsens konstitution
Följande styrelseroller beslutades.
Ordftirande: Lina Oisson
Vice ordforande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattson
Sekreterare: Martha Bengtsson
Stpelsesuppleant: Torbj örn Olsson
Styrelsesuppleant: Tinka Danieli Mattson
Styrelsesuppleant: Lars Johansson

§4 Fördelning av arbetsuppgifter
Lina Olsson fortsätter sitt arbete som ordförande samt representerar ftireningen på möten ftir Ny Grön
Stad samt Nacka Miljövårdsråds årsmöte. Övriga styrelsemedlemmar iir välkomnaatt deltagapä
samtliga dessa möten. Lina åir även hul'udansvarig ftir fiireningens korrespondens samt åirenden som
inte omfattas av de tre kommittderna.
Bernt Mattson fortsätter som kassör, ansvarig ftir medlemsforteckningen, och som huvudman ftir
ft)reningens flotte samt sjövåixtklippningskommittdn som bedriver klippning av sjötomtema.
Carina Hild fortsätter som att leda Skarpnäckskommitt6en som bevakar ärenden i Stockholms Stad
inklusive biogastomten.
Martha Bengtsson fortsiitter som sekreterare, samt ledare ftir Ålta centrum kommitt6n som bevakar och
driver planerna ftir byggnation i Ålta centrum samt Ålta Våtrnark. Martha kommer även att
representera ftireningen på Älta Föreningsråds möten samt i Nacka Naturvårdsråd.
Torbjörn Olsson fortsätter som webmaster ftir fiireningens hemsida.
Lars Johansson stödj er Bernt i sj öväxtklippningskommitt6n.
Övriga styrelseuppgifter ft)rdelas kontinuerligt.
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§5 Föreningens adress, konto och firmatecknare
Föreningens a&ess iir oftirändrad.
Älta Strandväg59
138 33 Ålta

Firmatecknare för frreningen iir:
Lina Olsson, 197 30103-0503
Bernt Mattson, 195311 1 1-1057
var ftir sig.

§6 Övriga frågor
Martha ftireslog att föreningen skulle anordna en medlemspromenad kring Altasjön, eventuellt med
skräpplockning. Inspirerat av den nya trenden "plogga". Lina kommenterade att detta skulle kunna
göras som en aktivitet på Gröna Kilarnas ,1ag20 maj. Tyvåi:r kan dock inte Lina eller Torbjörn niirvara
20 ma}
Inga övriga ärenden ftiredrogs. Mötes avslutades.
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' Torbjörri Olsson

Justeras
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