
NACKA MILJÖVÅRDSRÅD 
 

Protokoll från årsmöte den 5 april 2006 i Orkestersalen, Dieselverkstaden, Sickla. 
 

Före årsmötet talade Björn Sylvén om olika möjliga framtida trafiklösningar mot 
bakgrund av Nackas expansionsplaner.  
 

Närvarande: 12 medlemmar. 

1. Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

3. Föredragningslistan fastställdes. 

4. Till ordförande för mötet valdes Jan Åman. 

5. Till sekreterare för mötet valdes Olof Sandström. 

6. Till justerare tillika rösträknare valdes Lennart Siik och Lars Dixelius. 

7. Verksamhetsberättelsen genomgicks.  
Den ursprungliga verksamhetsberättelsen hade kompletterats med uttalandet 
från årsmötet 2005, att hela Skuruparken görs till naturreservat och skyddas mot 
framtida exploatering. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
Den ekonomiska redovisningen genomgicks, godkändes och lades till 
handlingarna. 

8. Revisorns berättelse lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. 

10. Efter förslag från mötet och omröstning fastställdes årsavgiften för enskild 
medlem ändrad  till 100 kr. Årsavgiften för föreningar fastställdes oförändrad till 
150 kr. 

11. Ingen motion hade inkommit.  

12. Följande val av styrelseledamöter och suppleanter gjordes:  
Till ordförande Jan Åman            (omval på två år),  
till ledamot  Susanne Carlson      (nyval på ett år)  
till ledamot Birgit Sundin              (omval på två år)  
Samtliga suppleanter omvaldes. 

13. Till revisorer omvaldes Sten Hjalmarsson och Karl Siik. 
Till revisorssuppleanter omvaldes Carina Andersson och Folke Procopé. 

14. Gun Mattsson har avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen. 
Till valberedning valdes Carl-Cedric Coulianos, Lars Englund och Thomas Åhlin.  



Carl Cedric avsade sig uppdraget som sammankallande, varför styrelsen gavs i 
uppdrag att utse sammankallande.  

15. Övriga frågor.   
Årsmötet uppdrog åt styrelsen, att sända en skrivelse till Nacka kommun, med 
innehåll, att årsmötet instämmer i Nacka Miljövårdsråds tidigare skrivelser 
angående Danviks lösen samt kräver, att projektet Danvikslösen stoppas och att 
utredning om alternativ lösning, som Nacka Miljövårdsråd begärt i sitt remissvar, 
igångsätts. 

16. Mötet uttalade ett tack till styrelsen för verksamhetsårets arbete. 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
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