
Vallentuna 2015-02-18   
 

 

KALLELSE TILL ORDINARIE KRETSSTÄMMA I VALLENTUNA NATURSKYDDSFÖRENING 

 
Tid: onsdag 18 mars 2015, kl. 19.00–21.00  

Plats: i Mathiasgården vid Vallentuna Kyrka, enklare fika kommer att finnas. 

 

Kvällens föredrag: Vad händer med Vallentunasjön?  

Det pågår ett projekt för att få en bättre vattenkvalitet i Vallentunasjön. För fyra år sedan inleddes 

försöket med selektiv utfiskning. Hur har resultatet blivit? Hur avser man att fortsätta? Sören Edfjäll, 

miljöplanerare i Täby Kommun och som ingår i projektgruppen för Vallentunasjön, berättar.  

Se också förslag till nya stadgar för Vallentuna Naturskyddsförening. Det har kommit som ett uppdrag 

från riksföreningen att varje lokal krets ska justera sina stadgar i enlighet med nya direktiv. Förslaget 

till nya stadgar presenterades av styrelsen på föreningens ordinarie kretsstämma 2014-03-18.  

Motioner ska ha inkommit senast 4 mars och kickas till margareta.lysell@vallnet.nu  

Samtliga årsmöteshandlingar återfinns på hemsidan http://vallentuna.naturskyddsforeningen.se/  

 

Varmt välkommen! 

önskar styrelsen 

 

En hälsning från Valberedningen: 

Valberedningens arbete inför årsmötet den 18 mars pågår nu för fullt. Som valberedning i en 

förening med över 1000 (!) medlemmar i Vallentuna, borde det inte vara några problem att fylla de 

styrelseplatser som är önskvärt, men... 

För tillfället består styrelsen av sex ledamöter inklusive ordförande och målet är att öka antalet 

ledamöter till minst åtta. Det är här som du kommer in! För att dessa åtta platser ska bli verklighet 

behöver vi i valberedningen ett Ja! från dig som kan tänka dig att göra en insats i styrelsen en tid. Vi 

önskar också att kunna besätta posten som ersättare för revisorerna med ett nytt namn. 

Om DU känner dig manad att arbeta aktivt för naturen i Vallentuna och är nyfiken på vad det innebär 

att ingå i kretsens styrelse, hör av dig till någon av valberedningens representanter: 

Ola Nordstrand (sammankallande), telefon: 073 586 22 49, e-post: ola.nordstrand@vallnet.se  
Alf Sigling, telefon: 08-511 720 32 
 
Tack! /Valberedningen 
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