Håbo Naturskyddsförening
Protokoll från styrelsemöte torsdagen den 8/1 -2015
Plats: Föreningarnas Hus
Tid: 19:00 – 21:00
Närvarande:
Håkan Nihlman, Ingrid Ljungkvist, Ragnhild Karlsson, Kim Hulten, Thommy Åkerberg & Lars Aspsäter
1. Mötets öppnande
Håkan förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.
2. Val av mötesordförande och sekreterare
Håkan Nihlman mötesordförande och Lara Aspsäter som sekreterare.
3. Förgående protokoll
Protokollet från senaste mötet gicks igenom och lades till handlingarna
4. 2015 års programblad, och distribution
Innehållet i programbladet nu fastslaget, rubrikerna är:
Årsstämma. Torsdag 19 mars. Klädbytardag : Lördag 18 april
Naturvänliga veckan v19 Onsdag 6 maj, Bänkodling, kompost, eko mm.
Lördag 9 maj, Vandring på Upplandsleden sträckan Varpsund – Bålsta
Fågelkväll vid Hjälstaviken. Onsdag 20 maj. Backsipperäkning. Lördag 23 maj.
Naturhistorisk vandring. Söndag 31 maj Vilda blommornas Dag. Söndag 14 juni.
Ängsslåtter. Söndag 28 juni. Plattlummerräkning, Söndag 23 augusti.
Breathwalk. Lördag 29 augusti. Tranor vid Hjälstaviken. Torsdag 10 september.
Miljövänliga veckan 28 september – 4 oktober (vecka 40)
Natursnoksträffar: 12 april, 10 maj, 13 juni, 9 aug, 13 sept, 11okt
Programbladet kommer i sin helhet även finnas att ladda ner från hemsidan.
Anett Wass layoutar och Hustryckaren (Peter Ek) trycker programbladet i 200 ex. De medlemmar
som anmält intresse får programmet digitalt. Övriga får det i pappersform. Det finns sedan tidigare
framtagna rutiner kring programutdelning. Medlemmar som bor i glesbygd, bor utanför Håbo, har
portkod eller har postbox får programmet sig tillskickat. Styrelsen beslutade om inköp av 40 st.
frimärken för utskick. Peter Bergström hanterar detta och lämnar över frimärkena till Håkan.

5. Förberedelser inför årsstämman
Motioner till årsstämman skall vara inkomma till styrelsen minst 2 veckor innan. Detta informeras till
medlemmarna via programbladet. Ragnhild ser över möjligheterna att byta Bank till föreningen
Fika till årsstämman fixas av Lars, Ingrid bakar kaka.
6. Förslag till verksamhetsberättelse för 2014
Håkan presenterade ett första utkast till Verksamhetsberättelse för 2014 och kommer att redigera i
dokumentet efter input från övriga styrelsen. Information om Omställning Håbo och Handla
Miljövänligt-gruppen bidrar Ingrid med. Thommy lämnar input om floraväktargruppens verksamhet.
7. Förslag till verksamhetsplan 2015
Håkan presenterade ett första utkast till Verksamhetsplan för . Planen i sin nuvarande utformning
godkändes av mötet.
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8. Förslag till budget 2015
Håkan presenterade ett första utkast till Budget för 2015. Dokumentet i sin nuvarande utformning
godkändes av mötet.
9. Strategi för landskapsarbetet
Tekniska problem runt dokumenthanteringen försenar arbetet. Några punkter som ingår i projektet:
Omställning/förbättring av betesmarker, ängar/skog inom Håbo kommun.
Ragnhild och Thommy ansvarar för arbetet Thommy. Håkan hjälper till vid behov.
10. Representation vid Länsförbundets planeringskonferens 18 januari
Vad ska länsförbundet göra 2015? Vad vill kretsarna? Är rubriken på konferensen i Uppsala den 18
januari. Ingrid anmälde att hon tänka sig att delta om hon kan samåka med någon söderifrån.
11. Remiss från Vattenmyndigheten för Norra Östersjön
Remiss från EU. Styrelsen bedömer att vi kan för lite för att komma med synpunkter på detta
samråd. Håkan Nihlman har kontaktat Håkan Häggström för hjälp med detta. Om Häggström inte
har tid spå avstår vi från att svara.
12. Återremiss. Ändring av detaljplan för Bålsta 1:112 Täppans förskola
Vi svarade vid första remissomgången sommaren 2014. Beslöts att inte skicka något ytterligare svar.
13. Övrigt
Fastställande av ny skötselplan för Hjälstavikens naturreservat. Remiss t.o.m. 19 februari. I vårt svar
skall vi framhålla vi vill öka tillgängligheten genom ny busshållplats vid Stora Parnassen och fler pplatser för bil vid Jungfrulund samt skapa förutsättningar för cykelparkering vid p-platserna.
Länsstyrelsens fastställande av omfattning av utvidgat strandskydd för Håbo kommun fr.o.m. 201501-01. Dokumentet fastställdes 2014-12-19 men kan överklagas inom 3 veckor efter information i
lokala media. Jämfört ved första draften (sommaren 2014) så strandskyddet indraget till 100 meter
på norra sidan av Skohalvön samt mellan Slottsskogen och Söderskogen på ostsidan. Beslöts att inte
överklaga beslutet.
Ny ägare för Skokloster värdshus
Kim meddelade att Fredrik von Essen köpt Skokloster Värdshus. Håkan fick i uppdrag att kontakta
den nye ägaren för att påverka hur gräsklippningen sker vid Generatorkullen i syfte att gynna
beståndet av växten Pukvete.
14. Nästa möte
Torsdag 19 mars. Årsstämma.
Plats: Rotundan. Föreningarnas Hus, Bålsta
Vid Protokollet:_____________________________________Lars Aspsäter
sekreterare

Justeras: __________________________________________Håkan Nihlman
Ordförande
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