Protokoll från extra ordinarie årsmöte för Omställningsgruppen i Sigtuna
kommun (OG) 7 mars 2011.
Närvarande: Monika Marcolin, Gunnel Petersson, Rolf Brunnberg, Hans

Sköldkvist, Sten Ebbersten, Lars-Gunnar Bråvander, Jesper Lindqvist,
Christer Larsson, Kerstin Lindgren, Gustaf Delin, Björn Lindbergson
1. Mötet förklaras öppnat och de närvarande hälsas välkomna.
2. Till mötesordförande utses Gustaf Delin.
3. Till protokollförare utses Monika Marcolin.
4. Till justerare utses Rolf Brunnberg och Kerstin Lindgren.
5. Kallelsen till årsmötet har gått i ut i tid.
6. Den föreslagna dagordningen godkänns.
7. Diskussion kring stadgar och föreningens syfte. Syftet med föreningen är att,
mot bakgrund av det som kommer att hända i världen, öka insikten hos
politiker och medborgare. Detta för att snarast vidta åtgärder som är
nödvändiga för att lindra effekterna och förbereda en omställning. OG ska
bidra till att föra fram denna nödvändiga insikt. OG har nu ombildats till ideell
förening av praktiska skäl, det underlättar att söka medel. Diskussion kring
paragraf 2; föreningens syfte. Uthållighet förutsätter betoning av ekologiskt
som grund och ekosystemens grundläggande betydelse för överlevnad.
Beslutade ändringar av paragraf 2: Betona ekologiskt/ekosystemen som
grund. Byt ut ”kommunledningen” till ”kommunen”. Byt ut ”opolitiskt” till
”partipolitiskt obunden”. Infoga begreppet demokrati.
8. Samtliga närvarande vill bli medlemmar i föreningen. Sten Ebbersten anmäler
även Kerstin Ebbersten som blivande medlem.
9. Björn redovisar Omställningsgruppens syfte, inriktning och verksamhet. Några
kommande aktiviteter presenteras; arbetet med ”Uthålliga Sigtuna 2.0”,
Basförsörjningsprojektet, heldagsseminarium i september. Förslag att OG
skapar kontakter med Sigtuna församling och inte bara med enskilda präster.
10. Frågan om föreningens ekonomi bordläggs till nästa ordinarie årsmöte.
11. Till valberedning valdes Anna Holmberg, Monika Marcolin och Björn
Lindbergson. Valet av Anna Holmberg gäller under förutsättning att hon
accepterar efter tillfrågan.
12. Första ordinarie årsmöte kommer att hållas tisdag 3 maj kl 19-21 på Munken.
Björn bokar lokal.

13. Gustaf tillfrågar nuvarande revisorer om de vill kvarstå fram till ordinarie
årsmöte.
14. Medlemsavgiften fastställs till 100 kr. Lars Axelsson får i uppdrag att ordna ett
plusgirokonto till föreningen samt förtryckta inbetalningsavier.
15. Christer Larsson initierar kontakter med Svenska kyrkan. Föreslås att även
Märsta-Sigtuna kristna råd kontaktas. Lars-Gunnar Bråvander har kontakter
och samarbete med studenter. Christer Larsson föreslår att föreningens
strategi, utvecklingsinriktning och andra idéer tänks igenom till årsmötet för en
diskussion då. Björn Lindbergson skickar ut förslaget med 15
omställningsåtgärder till alla medlemmar
16. Mötet avslutas.
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