Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö
Årsmöte 28 juni 2014, i Västergården i Bolby, Ljusterö
§1 Årsmötet öppnas.
§2 Jan Bergstedt valdes till ordförande på årsmötet och Robert Westin valdes till sekreterare.
§3 Mats Gröndahl valdes till rösträknare och Åke Söderström valdes till justeringsman för
årsmötesprotokollet.
§4 röstberättigade medlemmar godkändes.
§5 Årsmötet fastställde att stämman hade blivit behörigen utlyst.
§6 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
för Föreningen Ljusterö Natur och miljö
Mark- och Miljödomstolen förvägrade oss prövningstillstånd den13 januari 2013.
Kammarrätten i Stockholm meddelade dom den 27 mars 2013 varvid man avslog vårt
överklagande i alla delar. Jäv, grovt rättegångsfel och kommunal nämnds rätt avfärdades i en
enda mening. Kammarrättens domskäl är i vårt tycke svaga.
Den 25 april 2013 lämnade föreningen ett överklagande av Kammarrättens dom till Högsta
förvaltningsrätten.
Den 16 juni 2013 meddelade Högsta förvaltningsrätten att den inte gav oss prövningstillstånd.
Den 20 juli 2013 ansökte föreningen om resning hos Högsta förvaltningsrätten. Grunden var
att beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, felaktigt utan kommunikation, lagt till stora avstånd
mellan bostad och vindkraftverk och i sitt beslut konstaterar att de boende bor för långt bort
för att påverkas. Föreningen som klagade blev chanslös när Länsstyrelsen går på deras
felaktiga avstånd.
Den 25 september 2013 avslog Högsta förvaltningsrätten vår resningsansökan.
Föreningens ekonomi är god. En faktor som påverkar detta är att kostnader för
bullerutredningar upphört.
Vid Allhelgonahelgen utdelades flygblad, vid färjeläget, till ca 2000 bilar.
Föreningen har fortsatt annonsera på Ljusterö torg.
Föreningen har gett ut två medlemsblad vilket rönt stor uppskattning bland medlemmarna.
En tidningsartikel i Ljusteröposten har publicerats.
Föreningens medlemsantal, 850 st är konstant och stabilt. Viktiga händelser efter 2013
Resningsansökan lämnades in den 21 januari 2014 till Högsta Domstolen. Vår grund var jäv.
Ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden satt i styrelsen för Ljusterövind, när beslutet
fattades och hans fru var delägare i vindkraftverket och ”det är en god affär”.
Högsta Domstolen meddelade, den 20 mars 2014, att vi inkommit med resningsansökan för
sent, vilket är ett korrekt beslut.
§7 Revisorerna ansåg att styrelsens förvaltning varit god. Bifogas revisionsberättelse.
§8 Årsmötet fastställde styrelsens ansvarsfrihet för den gångna perioden.
§9 Fastställdes att medlemsavgiften är 100 SEK per familj för 2015.
§10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret. Inga
skulder förelåg.

Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö
Verksamhetsplan
För 2014 och 2015 bedömer styrelsen att den viktigaste uppgiften är att skydda människors
hälsa och miljö på ön och att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
Ljusterös vackra landskap är en känslig del av de boendes livsmiljö. Det största hotet bedöms
alltjämt vara en industriell utbyggnad av vindkraft på ön.
Föreningen kommer att vaka över detta och vid behov agera kraftfullt mot detta. Föreningen
kommer att vaka över alla miljöprojekt som kan skada miljön på Ljusterö.
Föreningens styrelse kommer att besöka politiker och tjänstemän i kommunen och andra
myndigheter. Föreningen kommer att yttra sig i tidningsartiklar. Styrelsen kommer att med
processer och andra juridiska åtgärder försöka stoppa varje försök till etablering av
vindkraftverk på ön, eller annan förstörelse. Vår vackra ö och människors hälsa och livsmiljö
får inte förstöras.
§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Stadgeändring enligt
bifogade stadgeunderlag. Inga motioner hade inkommit.
§12 Val av styrelse för 2014 enligt valberedningens förslag:
Jan Bergstedt omvaldes till ordförande,

1år

Nyval
Lars Olsson

2 år

Omval
Ingrid Hanberg
Åke Söderström
Mats Gröndahl

2 år
2 år
2 år

Kvarstår
Nils Häger
Birgitta Rapp
Robert Westin
Tommy Linné

1 år
1 år
1 år
1 år

Till suppleanter valdes:
Lars Björling
Maria Strömgård

1 år
2 år

Till revisorer valdes:
Per Frankling
Maria Strömgård
Lennart Olsson, revisorssuppleant

1 år
1 år
1 år

Till valberedning valdes:
Sten Häger,

1 år

§13 Stämman avslutades och ordförande tackade de närvarande för visat förtroende.
Ljusterö 28 juni 2014
Robert Westin

Justeras: Åke Söderström
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