Årsmöte Föreningen Rädda Ältasjön 2014
Datum: 2014-04-01
Plats: Lovisedalstorpet
Närvarande:
Se bilaga

§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson, öppnande mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Val av mötesordförande
Till detta mötes ordförande valdes Lina Olsson.
§3
Val av sekreterare
Till detta mötes sekreterare valdes Torbjörn Olsson.
§4
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare för mötet valdes Carina Hild och Leif Marthon.
§5
Fråga om mötet blivit behörigt kallat
Fråga ställdes huruvida mötet blivit behörigt kallat. Frågan besvarades med Ja.
§6
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Kallelse med dagordning bifogas till protokollet.
§7
Verksamhetsberättelse för föreningen
Verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret 2013-01-01 tom 2013-12-31 föredrogs av Lina Olsson, se
bilaga.
§8
Revisors berättelse
Bernt Mattsson föredrog revisionsberättelsen med anledning av att ingen av revisorerna fanns på plats.
Årsbokslutet godkändes av medlemmarna.
§9
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan besvarades med Ja.
§10
Val av styrelseledamöter
Styrelsen har verkat som valberedning. Följande val gjordes; till ordförande valdes Lina Olsson, till
vice ordförande valdes Carina Hild, Bernt Mattsson valdes till kassör och som styrelseledamöter
valdes Viveca Ring samt Martha Bengtsson. Till suppleanter valdes Torbjörn Olsson, Tinka Danieli
Mattson samt Lars Johansson.
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§11
Val av valberedning
Mötet beslöt att styrelsen agerar valberedning som tidigare.
§12
Val av revisorer
Till revisor omvaldes Thomas Larsson och till revisorsuppleant omvaldes Torsten Fransson.
§13
Fastställande av årsavgift för 2015
Årsavgiften 2014 var oförändrad, d v s 100:- per medlemsfamilj.
Årsavgiften för 2015 fastställdes till 100:- per medlemsfamilj.
§14
Styrelsen informerar om klippning av vattenvegetation 2014
Bernt Mattsson berättade att det under sommaren 2014 som vanligt kommer att arrangeras klippning
av sjöväxter på medlemmarnas sjötomter med föreningens flotte. Klippning av vattenvegetation sker
med ett bidrag av 200 kr till föreningen (vilket går till drivmedel samt underhåll av flotte, båtmotor och
klippaggregat). Tillkommer gör ett bidrag på 150 kr som går direkt till föraren. Medlemskap förutsätts.
Precis som förra året går det att direktbetala klippning med betal- och kreditkort. Detta förfarande har
ersatt inbetalningskorten och förskottsinbetalningarna.
§15
Styrelsen informerar om status på vattenkvalitet
Se verksamhetsberättelsen. Under 2012 har siktdjupen och klorofyllet stabiliserats, dock på mycket
höga nivåer. Ältasjön, Söderbysjön och Dammtorpsjön har nu glädjande nog klassificerats som en
Vattenförekomst av EU. Detta innebär att Nacka Kommun och Stockholms Stad måste sätta in
åtgärder för att minska halten fosfor med 30% till 2020. Detta är en mycket stor minskning, som skulle
kräva kraftiga åtgärder. Kommunerna bör besluta om dessa åtgärder de närmsta två åren. Då
Föreningen Rädda Ältasjön vill delta i arbetet att ta fram / granska effektiva åtgärder så skulle vi
behöva utbilda oss / knyta till expertis i ämnet.
§16
Styrelsen informerar om kampanjen ”Rädda Ältasjön – Stoppa gasfabriken”
Se verksamhetsbeskrivningen för vad som skett under 2014. Detaljplanenen är överklagad till EU
kommissionen. Vi kommer att tillskriva Stockholms Stadsbyggnadsnämnd om återställning av tomten.
Biogaskommitten är i en avslutningsfas. Kontakter med Rädda Pellesberget.
§17



Styrelsen informerar om aktuella kommunala planer
Ännu Mera Älta, expansion av Ältas centrala delar. Information finns på websidan.
Brygganläggning vid Älta IP

§18
Behandling av inkomna förslag från styrelsen/och eller medlemmarna
Inga förslag har inkommit.
§19
Övriga frågor
Följande övriga frågor diskuterades på mötet:
 Föreningens skylt vid Preem-macken
Denna skylt som stått där sedan 1980-talet har monterats ner av Nacka Kommun på grund av
att de inte kan se i sin databas att det finns ett tillstånd. Arbete pågår med att se om vi har några
handlingar som styrker att vi har ett tillstånd.
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§20
Mötets avslutande
Ordföranden tackade närvarande medlemmar och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Torbjörn Olsson

Carina Hild

Leif Marthon
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TILL ÅRSMÖTET
Tisdag den 1/4 2014 kl 18.30 i Lovisedalstorpet (Älta Gård)

KALLAS
SAMTLIGA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN
Dagordning
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§20

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 2015
Styrelsen informerar om klippning av vattenvegetation 2013
Styrelsen informerar om status på vattenkvalitet
Styrelsen informerar om kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa gasfabriken
Styrelsen informerar om aktuella kommunala planer
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 2013, årsbokslut för 2013, stadgar publiceras på vår websida före
mötet; www.altasjon.nu, där även årsmötesprotokollet kommer att läggas upp efter justering.

Varmt VÄLKOMNA!
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Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 2013-01-01 t o m 2013-12-31.
Öppna möten/arrangemang:
 Earth Hour, 23 mars 2013
Föreningen deltog för tredje gången i Earth Hour, en manifestation mot klimathotet.
 Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte, 23e april 2013 i Lovisedalstorpet
På årsmötet 2013 presenterade föreningen sin verksamhet för närvarande medlemmar. Till
styrelsen valdes: Lina Olsson (ordförande), Carina Hild, (vice ordförande), Bernt Mattsson
(kassör) samt Viveca Ring (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 2013 i Ältasjön
Årets klippning med föreningens klippbåt omfattade ca 15 sjötomter i Ältasjön.
 Kräftfiske, augusti 2013 i Ältasjön
Föreningen Rädda Ältasjön erbjöd precis som tidigare år medlemmar möjlighet till en kvälls
kräftfiske i Ältens Fiskeklubbs regi, mot ett bidrag till Älten.
 Workshop Ännu Mera Älta, 5 oktober 2013 i Älta Centrum
Föreningen deltog i den av kommunen arrangerade välbesökta workshopen där synpunkter på
kommunens program Ännu Mera Älta som syftar till exploatering av centrala Älta delgavs
 Ältadagen, 19 oktober i Älta Centrum
Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut och presenterade sin verksamhet på Ältadagen. Bl a hade
vi en teckningstävling för barn.
Samverkansmöten:
Under 2013 fortsatte Föreningen Rädda Ältasjön sin satsning för att nätverka och samverka med andra
föreningar och miljöorganisationer:
 Föreningen blev medlem och i 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.
 Föreningen var fortsatt aktiv i Älta Föreningsråd och deltog på ett flertal rådsmöten
 Föreningen var fortsatt aktiv i 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 två möten där vi bl
a samverkar kring storstadsnära bebyggelse.
 Föreningen fortsatte som medlem i Nacka Miljövårdsråd där man tar del av och kommenterar
på relevanta delar av deras yttranden och deltog bl a på deras årsmöte
 Föreningen har presenterat sin verksamhet för och hjälpt en rad andra föreningar och
privatpersoner med problematik kring anläggningsplaner, bl a Rädda Råstasjön, Rädda
Pellesberget, Rädda Älta våtmark, m fl
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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 granskat de tre arkitektskisserna som bl a finns utställda i Älta Centrum samt
haft kontakt med kommunens programledare. Föreningen har lämnat ett yttrande till
programmet, där vi bl a påpekade att våtmarken sydväst om Ältasjön fyller viktiga funktioner
för vattenstånd och vattenkvalitet. Kommunen har nu beslutat att göra en dagvattenutredning
redan i samrådsskedet av programmet. Vi kommer att följa planerna kontinuerligt och har
bildat en separat kommitte för ändamålet.
 Länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd
Föreningen yttrande sig i maj 2013 gällande Stockholm Länsstyrelses förslag på utökat
strandskydd på i Nacka. Bl a påpekade vi betydelsen av Natura 2000 området samt att likadant
strandskydd bör införas i Stockholms Stad. Förslaget antogs i början av 2014.
 Spillvattenledningen som passerar Älta
Föreningen Rädda Ältasjön har tagit del av protokollen från besiktningen av den del av
spillvattenledningen som löper under Ältasjön. Inspektionerna utfördes under hösten 2012 samt
2013 med hjälp av en dykarplatform. Enklare åtgärder åt ledningen planeras under 2014.
 Övriga planer
Föreningen har under året även granskat Nackas Cykelplan, Trafikverkets åtgärdsstudie för
Nacka, Lidingö och Stockholm samt två detaljplaner för mobilmaster men konstaterat att inte
skäl föreligger för yttrande.
Biogasfabriken:
2013 blev året då vi vann den fyra år långa kampen mot den planerade biogasfabriken invid Ältasjöns
västra strand. Föreningens biogaskommitté som leds av vice ordförande och till största delen består av
styrelsen höll ett tiotal möten under året samt begjorde sammanträde i Mark och Miljööverdomstolen.
Förhandlingen hölls i Svea Hovrätt i Gamla Stan i maj 2013. I juni kom domslutet - biogasfabriken är
nu stoppad för gott! I domskälen angavs bl a risk för lukt med stor påverkan på de kringboende som
följd. Det är glädjande att föreningen Rädda Ältasjön har lyckats stoppa detta galna projekt som skulle
försämrat livskvalitén för såväl Ältabor som Skarpnäcksbor om föreningen inte hade agerat.
Även under 2013 fick föreningens kampanj Rädda Ältasjön - Stoppa Gasfabriken stort genomslag i
media, bl a tidningar, radio och TV. Pressklippen samt alla handlingar finns på www.altasjon.nu.
Föreningen har haft kontakt med myndigheter, andra föreningar och privatpersoner, samlat in
information och handlingar kring fabriksbygget, granskat och sammanställt delar av materialet.
Systeranläggningarna i Örebro, Katrineholm samt Lidköping granskades. Föreningen drev två
juridiska processer under året;
 Föreningen vann processen kring det av Länsstyrelsen beviljade miljötillståndet även i högsta
svenska instans, Mark- och Miljööverdomstolen
 Föreningen överklagade den i laga kraft vunna detaljplanen till Europakommissionen. Detta
skedde i samband med en studieresa för de styrelsemedlemmar som ingår i biogaskommitten
till Bryssel i oktober 2013.
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Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20130101-20131231
Tillgångar
Plusgiro
Bank
Kassa
Summa
Tillgångar

Ingående Balans Förändring Utgående Balans
46519,31 -40694,05
5825,26
57900,19 30479,70 88379,89
502,00
0,00
502

104921,50 -10214,35

94707,15

Skulder

-4078,00

234,00

-3844,00

Summa

100843,50

-9980,35

90863,15

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 20130101-20131231
Intäkter
Medlemsavgifter

5599,00

Bidrag till Vassklippningsbåt
Räntor
Summa

1810,00
479,70
7888,70

Utgifter
Bankavgifter

-1122,78

Biogaskomitens
arbete

-10430,27

Administration

-3127,00

Övriga utgifter
Summa

-3189,00
-17869,05

Resultat

-9980,35

REVISIONSBERÄTTELSE
För

Föreningen Rädda Ältasjön år 2013
(organisationsnummer 814000-0327)
Efter granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2013 får jag
avge följande revisionsberättelse:

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

5825,26 (46519,31)

På Kapitalkonto på Länsförsäkringar bank fanns

57958.09 (57900,19)

På Kapitalkonto på Ålandsbanken bank fanns

30421,80

(0,00)

502,00

(502,00)

3844,00

(4078,00)

I handkassan fanns per den 31/12 2013
Föreningen hade den 31 december 2013 följande skulder.
Till medlemmar för gjorda utlägg

Då bokföringen har skötts löpande i kassabok och har ej givit anledning till erindringar
hemställer jag att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2013års förvaltning.
Jag tillstyrker
•
•

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

Älta 2014-03-.......

Tomas Larsson

