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Protokollfrån Medlemsmöte i Svensboda natur- och fritidsförenin& SNF,

lördagen den 29 september 2018

1 Medlemsmötets öppnande
Mötet öppnades av föreningens ordförande, Meta Sundin

2 Fråga om mötet är behörigt utlyst
Frågan besvarades med ja.

3 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lars Gröndahl.

4 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare ftir mötet valdes Louise Thorselius.

5 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Lennart Staaf och lnga-Lill Röjhammar.

5 Godkännande av dagordningen
Dagordn ingen godkändes.

7 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes,27 medlemsfastigheter representerades på stämman.

8 Styrelsens förslag till förvaltningsplan för 2019
Föreningens ordförande, Meta Sundin, föredrog den föreslagna förvaltningsplanen.

Hon inledde med att berätta om vikten av att områdets fastigheter är medlemmar i

föreningen. Under de senaste åren har medlemsantalet minskat vilket påverkar möjligheten

att upprätthålla föreningens gemensamma områden, som exempelvis badplatserna.

Vidare informerades stämman om att styrelsen har bestämt sig för att uppdatera den

befintliga skogsvårdsplanen tillen grönområdesplan samt därefter ansöka om marklov hos

Norrtälje kommun. Bakgrunden är att styrelsen ser ett behov av rensning och gallring på

föreningens mark. Den nya planen kommer att omfatta hela fastigheten Svensboda L:3 och

styrelsen kommer att se över om även föreningens vattenområden kommer att innefattas i

planen. Planen kommer att presenteras för medlemmarna under 2AL9.
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Styrelsen avslutade med att informera om att ftirutsättningen för att genomföra den
föreslagna förvaltningsplanen med tillhörande budget är att minst 140 medlemmar betalar
sina medlemsavgifter.

Styrelsens förslag ti I I förvaltningspla n god kä ndes.

9 Styrelsens förslag till budget för 2019
Ordförande Meta Sundin presenterade styrelsens förslag till budget vilken innebär en
oförändrad avgift på 550 kr för 2019.
Mötet godkände f<irslaget.

10 lnkomna motioner och skrivelser
lnga skrivelser/motioner har inkommit.

tt Övriga frågor
En medlem väckte frågan om gemensam uppsamlingsplats f<ir det ris som samlas ihop i

samband med föreningens arbetsdagar. Styrelsen informerade om att de kommer se över
möjligheten att ta fram sådana platser alternativt presentera annan lösning fcir hur riset kan
omhändertas.

L2 Justering och anslag av protokollet
Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås

p å friren i n gens a nslagstavla vid fotbol lsplanen.

13 Avslutning
Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse.

Vid protokollet
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/Louise Thorselius/

Justeras:

/Lars Gröndahl/
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