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Årsmötesprotokoll 30 mars 2011

Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna

1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista
Röstlängden fastställdes till 15 namn.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Årsmötet fann att kallelse skett i stadgeenlig ordning. Kallelse har skett per e-post och
genom flygblad i brevlådor till dem, vilka av olika anledningar ej kunnat nås per epost. Affischering har skett på anslagstavlor i norra Sollentuna. Kallelse har också
funnits på föreningens hemsida.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes PO Wikström och till sekreterare Harriet Goliath.
4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Ditte Johnsson.
5. Godkännande av föregående årsmötes protokoll
Protokollet har publicerats på föreningens hemsida. Protokollet godkändes.
6. Information från Swedavia AB
Susanne Rundström från Swedavia AB informerade om det nya miljötillståndet.
Måldatum för ansökan är 29 april 2011.
Viktiga områden som Susanne nämnde är t ex kapacitet, bananvändning, minskning av
buller, kurvad inflygning och utsläpp både från flygtrafiken och marktrafiken..
Susanne betonade, att utsläppen från marktrafiken räknas ihop med dem från marktrafiken och påverkar taket för flygplatsens koldioxidutsläpp.
7. Föredragning och godkännande av styrelsens årsberättelse
Hans Redtzer gjorde en kort genomgång av innehållet i årsberättelsen..
Årsberättelsen finns på föreningens hemsida.
8. Föreningens ekonomi
Gunnar Lustig redogjorde för föreningens ekonomiska resultat 2010. Detta kommer
att publiceras på föreningens hemsida.
9. Revisorernas berättelse
Revisor Björn Wanjura hade inget att andraga gentemot förelagda redovisning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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11. Styrelsens förslag och motioner
Inga motioner har inkommit.
12. Val av ordförande och övriga ordinarie ledamöter samt ersättare
Hans Redtzer
ordförande
omval 1 år
Albert Forsgren
ledamot
omval 1 år
Harriet Goliath
ledamot
omval 1 år
Gunnar Lustig
ledamot
omval 1 år
Ulf Olsson
ledamot
omval 1 år
Lars Rudling
ledamot
omval 1 år
Maria Bergström

ersättare

omval 1 år

13. Val av revisor och ersättare
Björn Wanjura
ordinarie
Tom Hedström
ersättare

nyval 1 år
nyval 1 år

14. Val av valberedning
Styrelsen utgör valberedning
15. Fastställande av eventuell medlemsavgift
Beslutades att avgiften ska vara frivillig.
Plusgiro 42 35 11-5. Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.
16. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår
Årsmötet beslutade, att ingen särskild budget erfordras. Beräknade utgifter 450
kronor.
Styrelsen i fick i uppgift att undersöka om bankkostnaderna kan bli lägre.
17. Övriga frågor
Föreslogs att bana 3 ska läggas ner eftersom bana 2 används mest. Någon föreslog
en utbyggnad av Skavsta flygplats eftersom den har ett lämpligare läge för dem som
bor längre söderut. En förlängning av bana 3 bör inte ske.
18. Mötet avslutas
Frivilliga bidrag från de närvarande inbringade 370 kronor.
Hans Redtzer tackade för förtroendet han fått, när han valts till ordförande och framhöll, att föreningen ska fortsätta att arbeta för att bullret ska minska och under våren
2011 är bevakningen av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd en viktig uppgift.
Mötet avslutades av mötets ordförande.

PO Wikström
ordförande

Harriet Goliath
sekreterare

Ditte Johnsson
justerare

