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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte  
Onsdag den 2022-03-31 kl 19.30 - 20.00 i Lovisedalstorpet 

 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen. 

Närvarande var Lina Olsson, Martha Bengtsson, Carina Hild, Torbjörn Olsson och Torsten Fransson. 

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

  

§3 Styrelsens konstitution 
Styrelsen utsåg Carina till vice ordförande, Bernt till kassör och Martha till sekreterare. 

Följande personer/roller ingår således i styrelsen: 

Ordförande: Lina Olsson 

Vice ordförande: Carina Hild 

Kassör: Bernt Mattson 

Sekreterare: Martha Bengtsson 

Styrelsesuppleant: Torbjörn Olsson 

Styrelsesuppleant: Tinka Danieli Mattson 

Styrelsesuppleant: Torsten Fransson 

 
Styrelsen beslutade vidare: Lina Olsson (ordförande) representerar på föreningen Nacka 

Miljövårdsråds årsmöte. Lina är huvudansvarig för föreningens korrespondens samt ärenden som inte 

omfattas av de tre kommittéerna och är även föreningens representant i det nygamla mötesforumet ”Ny 

Grön Stad”. 

Bernt Mattson (kassör) ansvarar för medlemsförteckningen och leder sjöväxtklippningskommittén som 

bedriver klippning av sjötomterna.  

Styrelsesuppleanten Torsten Fransson stödjer Bernt i sjöväxtklippningskommittén.  

Carina Hild leder Skarpnäckskommittéen som hanterar ärenden i Stockholms Stad. 

Martha Bengtsson (sekreterare) leder Älta centrumkommittén som hanterar ärenden i Älta centrum och 

Älta Våtmark. Martha representerar föreningen på Älta Föreningsråds möten samt på Nacka Kommuns 

forum Nacka Naturvårdsråd.  

Torbjörn Olsson är webmaster för föreningens websida. 

Övriga styrelseuppgifter fördelas kontinuerligt.
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§4 Föreningens adress, konto och firmatecknare 

Föreningens adress är oförändrad. 

 
Älta Strandväg 59 

138 33 Älta 

 

Firmatecknare för föreningen är:  

 
Lina Olsson, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta 

Bernt Mattson, Ältagårdsvägen 17, 138 33 Älta  

var för sig 

 
§5 Medlemsförteckningen 
På det föregående konstituerande styrelsemötet 2021-09-29 togs följande beslut; 

”Åren 2020 samt 2021 har varit år präglat av Covid, restriktioner, uppskjutna årsmöten och inställda 

evenemang. Som en konsekvens av detta har medlemsengagemanget varit lågt. I kombination med att 

vi från 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 gå igenom medlemsförteckningen och uppdatera den före 

årsmötet 2022. Medlemmar som inte betalt kontaktas under 2022. De som inte betalt in medlemsavgift 

före årsmötet 2023 utesluts ur föreningen.” 

Arbetet med medlemsregistret har påbörjats men visade sig vara mer tidskrävande än planerat. Kassör 

och ordförande fick i uppgift att slutföra uppdateringen av medlemsförteckningen före 3 maj 2022.  

I övrigt följer vi beslutet från styrelsemötet 2021. 

 
§6 Övriga frågor 
Styrelsen tog beslut om att vi ska bidra med en sponsring på 2000 kr till fotograf Kim Forchammar till 

utskrift av foton och ramar till fotoutställningen 3 maj. Styrelsen delegerade till ordförande och kassör 

att ordna med detaljer för sponsring, utbetalning och redovisning av dessa pengar. 

 

Mötes avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Ordförande 

 

 

 

Martha Bengtsson  Torbjörn Olsson Lina Olsson 

 

http://www.altasjon.nu/
mailto:info@altasjon.nu

