Protokoll från årsmöte i Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna måndagen
den 29 mars 2004
1. Nora Woodward hälsade välkommen. Mötesdeltagarna uppmanades att skriva sina namn
på utlagda listor. Ev. röstning sker genom handuppräckning.
Dagordningen godkändes sedan punkten om styrelsens förslag mm flyttats till punkt 7.
2. Kallelse till möte har skett i stadgeenlig ordning.
3. Till ordförande för mötet valdes Toni D´Angelo och till sekreterare Harriet Goliath.
4. Hans Redtzer valdes till justerare och rösträknare.
5. Protokoll från medlemsmötet då föreningen bildades finns på hemsidan.
6. Nora Woodward, Ken Woodward, Toni D´Angelo och Christina Leifman presenterade
verksamhetsberättelsen i form av OH-bilder. Innehållet redovisar bl.a. fokusområden under
de första fem månaderna och pågående aktiviteter.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Den kommer att läggas ut på hemsidan.
7. Fokusområden för de följande sex månaderna och fokus för arbetsgrupperna under samma
tid redovisades.
Inga motioner har inkommit.
8. Revisorn Hans Redtzer förklarade sig nöjd med förvaltningen av föreningens tillgångar.
9. Revisorn anförde, att på grund av föreningens ringa tillgångar behövs ingen formell
redovisning i form av resultat- och balansräkning.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Till ordinarie ledamöter valdes:
Nora Woodward, ordförande
Toni D´Angelo
Albert Forsgren
Harriet Goliath
Gunnar Lustig
Ulf Olsson
Ken Woodward
Ersättare:
Mikael Berglund
Anna-Lena Bergman
Christina Leifman
Per-Olof Wikström
12. Till ordinarie revisor valdes Hans Redtzer och till ersättare Bertil Thorén.

13. Valberedningen kommer även i fortsättningen att utgöras av i området verkande
villa/fastighetsägarföreningar, samfälligheter, byalag m.fl.
14. Diskuterades formell medlemsavgift. Mötet beslöt, att föreningen inte heller nästa
verksamhetsår ska ha någon formell medlemsavgift. Frivilliga bidrag kommer att tas emot
med tacksamhet. Bidrag från Sollentuna-kretsen kommer att sökas.. Frågan ställdes om
Sollentuna kommun (som Upplands Väsby) delar ut miljöstipendium. Bör undersökas.
Beslöts, att föreningen ska öppna postgirokonto.
15. Mötet godkände, att ingen formell budget lämnats.
16. Adresser till verk och myndigheter efterfrågades. Det finns redan en del på hemsidan och
fler kommer.
Hans Redtzer betonade, att det just nu är läge att söka bidrag från kommunen. Det vore
befogat med bidrag därifrån , eftersom föreningen gör en del arbete, som kommunen
egentligen borde utföra. Tips gavs om, att vi först och främst ska vända oss till politikerna.
Kommunstyrelsen är beredningsorgan.
Hans berömde vår redovisning.
Närvarande representanter från Upplands Väsby informerade om innebörden av grupptalan,
som deras förening förbereder. Det krävs insats av advokat och en borgenssumma på
ca 500 000.
Vi uppmanades att fortsätta att klaga. Ju fler desto bättre!
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