
Föreningen

Gröna Sköna Stabby
en del av staden på slätten

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2018-02-21
Lokal: Stabbygården

Ett femtontal av föreningens medlemmar var närvarande.

1. Öppnande
Årsmötet öppnades av Gröna Sköna Stabbys ordförande Ove Lundgren 

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
Till mötesordförande valdes Ove Lundgren   
till mötessekreterare Kiki Rylander
till justerare Annika Norrbo

3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
Mötet fann så var fallet

4. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen godkändes. Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

5. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

6. Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

7. Val av styrelse
Valberedningen presenterade sitt förslag och årsmötet beslutade i enlighet därmed. Ove 
Lundgren valdes till ordförande (omval). Till styrelseledamöter valdes Ulf Hellman (omval), 
Kiki Rylander (omval), Jan Olof Snihs (omval) och Gunilla Stenkula (omval).

8. Val av revisor
Till revisor valdes Elles Steensma (omval).

9. Val av valberedning
Till valberedning valdes Heidi Grossman och Märet Husberg (båda omval).



10. Planer för 2018
Styrelsen informerade om planerna för 2018:

Bevaka utredning och beslut om naturreservat i Stabby.
Fortsätta träffa representanter för de politiska partierna angående Stabbyslätten.
Aktivt arbete för ett förnuftigt program för Stabbyslätten.
Skolbyggnadsplaner och detaljplaner i området.
Får i fårhagarna.
Fortsatt utveckling av skidspåret i samarbete med kommunen.
Förbättra ekonomin.
Värva enskilda medlemmar
Agera för att en damm för vattenfåglar utreds.
Sponsring av Uppsalatåget under Stabbydagen.

Vi ska fortsätta att:
* förtydliga och komplettera föreningens grundläggande värderingar
* utveckla föreningens förslag för Stabbyområdet inklusive Stabbyslätten.
* värna om områdets utseende, funktion och betydelse
* särskilt ta hänsyn till slättens unika egenskaper och positiva påverkan på människors          
   hälsa och välbefinnande.

11. Årsmötet avslutades

Ove Lundgren Kiki Rylander Annika Norrbo
mötesordförande mötessekreterare justerare

Efter mötet följde information och diskussion om framtiden för Stabbyslätten.

I dagsläget, då inte mycket händer med vårt område från kommunens sida, är det viktigt att vi 
bevakar utvecklingen, arbetar upp kontakter och håller oss informerade.

GSS-styrelsen har haft möten med representanter för de politiska partierna i kommunen för 
ömsesidig information. Frågan togs upp huruvida SD skulle bjudas in. Ett fåtal av 
årsmötesdeltagarna uttryckte att så borde ske. De flesta uttalade sig varken för eller emot. 

Om det ska inrättas ett naturreservat i Stabbyskogen och fårhagarna vore det önskvärt att även 
slätten kunde räknas in. Ett kombinerat natur- och kulturreservat skulle vara det bästa.

Bland allt som vi framhåller som värdefullt i området är också tillgång till tystnad ett värde.

En mötesdeltagare undrade om det skulle gå att återuppliva Prästgårdens sommarkafé. Frågan 
tas vidare till Hembygdsföreningen. 

Frivilliga fikabidrag inbringade närmare 300 kronor.  


