
PROTOKOLL FÖRT VID NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VAXHOLM
KRETSSTÄMMA DEN 3 MAJ 2020

På grund av coronaviruset och riskgruppen 70+ kunde inte kretsstämman hållas som 
planerat och i enlighet med stadgarna dvs före mars månads utgång. Stämman flyttades 
till den 3 maj och hölls utomhus

Plats: Eriksö camping i Vaxholm (utomhus). 

Närvarande:  10 personer (enligt närvarolista)

Ordföranden Jan Holmbäck hälsade medlemmarna välkomna till kretsstämman och förklarade
mötet öppnat.

§ 1 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes 

§ 2 Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
På grund av rådande förhållande kunde det konstateras att stämman bedömdes 
vara behörigt utlyst.

§ 3 Val av ordförande 
Jan Holmbäck valdes till ordförande 

§ 4 Val av sekreterare för stämman
Marianne Hauge-Granqvist valdes till sekreterare

§ 5 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Marie Hadley och Ian Hadley valdes som justerare.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Jan Holmbäck föredrog verksamhetsberättelsen varefter den kunde läggas till 
handlingarna. 

§ 7 Ekonomiska rapporter
Monika Kotva redogjorde för de ekonomiska rapporterna. Årets resultat visar 
–6 550 kr och tillgångarna 37 532 kr. 

§ 8 Revisorernas berättelse
Kari Edelberger, revisorssuppleant, läste upp revisionsberättelsen, som revisorn 
Sten Wickström skrivit och där han tillstyrker att stämman beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet.
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§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar
Resultat- och balansräkningen fastställdes och beslutades att överföra årets 
resultat –6 550 kr i ny räkning dvs. summa tillgångar 37 532 kr – 6 550 kr = 
30 981 kr.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

§ 11 Fastställande av Verksamhetsplan för 2020
Verksamhetsplanen för 2020 presenterades och kunde efter reservation för 
restriktioner m.a.p. coronasituationen godkännas.  Höstens program kommer att 
fokusera på utomhusaktiviteter. Se även under § 18  Utskick av programblad 
och det beslut som togs om att ej skicka ut fysiskt programblad med post till 
medlemmarna i fortsättningen.

§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter för 2020 fortsatt ska vara 7 
personer och antalet suppleanter blir 3.

§ 13 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
Stämman valde Jan Holmbäck till ordförande för 2020 (omval).

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter
Följande personer valdes att ingå i styrelsen för 2020 förutom ordföranden:

Chris Druid, omval 
Marianne Hauge-Granqvist, omval
Leif Ljungberg, omval
Monika Kotva, omval
Ann Charlott Redman, omval
Hans Scheck, nyval

§ 15 Val av styrelsesuppleanter
Följande personer valdes:
Inga Bäckström, omval
Marja-Leena McMillion, nyval
Birger Pettersen, omval 

§ 16 Val av en revisor och en revisorssuppleant
Marie Hadley valdes till revisor och Catherine Jäger Magnusson till 
revisorssuppleant.

§ 17 Val av valberedning
Jörgen Bäckström och Kjell Hilding valdes att utgöra valberedning, där Jörgen 
är sammankallande.  

§ 18 Fråga om framtida utskick av programblad
Frågan har stötts och blötts i styrelsen under våren. En majoritet på stämman tog
beslut om att inte skicka ut fysiskt programblad med post till medlemmarna i 
fortsättningen (om inte annat än på begäran). Tryckta programblad kommer att 
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finnas tillgängliga dels på biblioteket, dels på Turistbyrån. Hänvisning görs 
också till kommande Facebookgrupp för Naturskyddsföreningen i Vaxholm 
(ansvarig Etienne Edberg).

§ 19 Ärenden som väckts genom motion
Inga motioner hade kommit in.

.
§ 20 Ärenden som styrelsen förelägger stämman: Representanter på 

länsstämman och riskstämman. 
Inte aktuellt eftersom dessa stämmor är inställda i år p.g.a. coronasituationen. 

§ 21 Övriga ärenden
. Avloppsrening

En anslutning till Käppala anses inte längre möjligt. Tre alternativ återstår. 
1. Utbyggnad av Margretelunds reningsverk 
2. Ett nytt reningsverk byggs i Täljöviken
3. Utbyggnad av Blynäs
Roslagsvatten rekommenderar för Österåkers del en utbyggnad av 
Margretelunds reningsverk med aktiv slam-teknik och att Vaxholms kommun 
ansluter till detta. På kretsstämman framhölls vikten av att Vaxholms kommun 
snarast tecknar ett intentionsavtal med Österåkers kommun i denna fråga. 

§ 22 Stämman avslutas 
 

Vid protokollet

Marianne Hauge-Granqvist
Sekreterare

Justeras:

Jan Holmbäck Marie Hadley Ian Hadley
Mötesordförande 
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