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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte
Onsdag den 2021-09-29 kl 19.30 - 20.00 i Lovisedalstorpet
§1

Mötets öppnande

Ordftirande ftir foreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen.
Närvarande var Lina Olsson, Bernt Mattsson, Martha Bengtsson, Carina Hild, Torbjörn Olsson och
Tinka Danieli Mattson.

§2
Till

Val av sekreterare och justeringsman
detta mötes sekreterare valdes Martha Bengtsson.

Till justeringsman valdes Torbjörn Olsson.

§3

Tidigare styrelsemötesprotokoll
Styrelsemötesprotokollen från 2A2l-05-11 samt 2021-08-26 godkändes och lades till handlingama.

§4

Styrelsens konstitution
Styrelsen utsåg Carina till vice ordftirande, Bernt till kassör och Martha till sekreterare.

Följande personer/roller ingår således i styrelsen:
Ordftirande: Lina Olsson
Vice ordftirande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattson
Sekreterare : Martha Bengtsson
Styrelsesuppleant: Torbj örn Olsson
S§relsesuppleant: Tinka Danieli Mattson
Styrelsesuppleant: Lars Johansson
Styrelsen beslutade vidare: Lina Olsson (ordftirande) representerar på foreningen Nacka
Miljövårdsråds årsmöte. Lina är huvudansvarig ftir ftireningens korrespondens samt ärenden som inte
omfattas av de tre kommittderna.
Bernt Mattson (kassör) ansvarar ftir medlemsftirteckningen och leder sjöväxtklippningskommittdn som
bedriver klippning av sjötomterna.
Revisorssuppleant Torsten Fransson stödjer Bernt i sjöväxtklippningskommittdn. Ambitionen är att
flytta över ansvaret ft)r ft)reningens flotte under året.
Carina Hild leder Skarpnäckskommittden som hanterar ärenden i Stockholms Stad.
Martha Bengtsson (sekreterare) leder Ålta centrum kommittdn som hanterar ärenden i Älta centrum
och Ålta Våtmark. Martha representerar ftireningen på Älta Föreningsråds möten samt på Nacka
Kommuns forum Nacka Naturvårdsråd.
Tordörn Olsson är webmaster ftjr ftireningens websida.
Övriga styrelseuppgifter fiirdelas kontinuerligt.
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§5

Föreningens adress, konto och firmatecknare

Föreningens adress åir oföriindrad.
Ålta Strandväg59
13s 33 Ålta
Firmatecknare ftir foreningen iir:
Lina Olsson, 1 97301 03-0503
Bemt Mattson, 1953I I I1-1057
var ftir sig.

§6

Medlemsförteckningen
Aren2020 santt2A2l har varit år präglat av Covid, restriktioner, uppskjubra årsmöten och instälda
evenemang. Som en konsekvens av detta har medlemsengagemanget varit lågt. I kombination med att
vi fran styrelsens sida inte uppdatera medlemsregistret dessa år, så har det lett till att vi har ett antal
uppgifter i registret som kan korrigeras.
Kassör och ordförande fick i uppgift att gäigenom medlemsftirteckningen och uppdatera den ftire
arsmötet 2022. Medlemmar som inte betalt kontaktas under 2022. De som inte betalt in medlemsavgift
ftire årsmötet2023 utesluts ur frreningen.

§7

Övriga frågor

Inga övriga ärendpn foredrogs. MöJes avslutades.

Vid protokollet
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Toöjörn Olsson

Ordftirande
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Lina Olsson
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