Föreningen

Gröna Sköna Stabby
en del av staden på slätten

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2019-02-27
Lokal: Stabbygården
Ett tjugotal 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 Mats Bernerstedt
till mötessekreterare Kiki Rylander
till justerare Gunilla Stenkula
3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
Mötet fann att 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 2018.
7. Val av styrelse
Gunilla Stenkula hade avsagt sig omval. Valberedningen hade trots grundliga sonderingar
inget förslag på ny ledamot. 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) och Jan Olof Snihs (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 2019
Styrelsen informerade om planerna för 2019:
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.
Söka sponsring av Uppsalatåget under Stabbydagen.
Bevaka 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.
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
Gunilla Stenkula tackades för tiden i styrelsen.
Styrelsen tackades för gott arbete. Revisor och valberedningen tackades.
Tack framfördes till Bondkyrko hembygdsförening för samarbetet.
Ordförande avslutade årsmötet.

Mats Bernerstedt
mötesordförande

Kiki Rylander
mötessekreterare

Gunilla Stenkula
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. En skrivelse till kommunen håller på att utarbetas.
Kommunen planerar bygge av skola/förskola på fältet väster om Cementgjuteriet och norr om
Hällbyvägen.
Om det ska inrättas ett naturreservat i Stabbyskogen och fårhagarna vore det önskvärt att även
slätten räknades in.
Det finns stora historiska värden i Stabbyområdet, som borde utforskas närmare.
Nya medlemmar borde värvas genom affischer i de nybyggda kvarteren vid Mimmi Ekholms
och via Facebook.
Önskemål: några soffor/sittplatser vid promenaden längs Librobäcken.
Frivilliga fikabidrag inbringade 460 kronor.

