Protokoll fört vid årsmötet den 8 mars 2018 inom föreningen Omställning
Sigtuna.
Plats
Stiftelsen i Sigtuna
Närvaro
Sexton medlemmar deltog i årsmötesförhandlingarna.
§1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Mats Olsson förklarade mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen
Beslut
Dagordningen godkändes.
§3 Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
Beslut
Mötet godkände den kallelse som gjorts enligt föreningsstadgans ordning.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslut
Mats Olsson valdes till ordförande och Rolf Brunnberg till sekreterare.
§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Beslut
Anders Claesson och Björn Lindbergson valdes till protokollsjusterare.
§6 Redovisning av föreningens verksamhet det gångna året
Föreningsordförande Mats Olsson gjorde en sammanfattande muntlig redovisning av
den upprättade verksamhetsberättelsen.
Beslut
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Verksamhetsberättelsen läggs till protokollet som bilaga 1.
§7 Redovisning av ekonomin för det gångna året
Kassören Peter Hazelius presenterade "Ekonomisk berättelse för 2017", se bilaga 2.
Sammanfattning i kr (föregående år inom parentes):
Resultaträkning -15 841 (-41 001)
Balansräkning 2 504 (18 345)
Årets överskott på 2 504 föreslås överföras i ny räkning. Jämför under § 11 nedan vad som
redovisas beträffande överföring av överskottet till Naturskyddsföreningen.
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§8 Revisorernas berättelse
David Lundqvist föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna hade i sin redovisning
föreslagit mötet, se bilaga 3,
• att resultat- och balansräkningen fastställs
• att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och
• att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut
Mötet beslutade att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Fråga om Omställning Sigtunas (OS) ingående i Naturskyddsföreningen i
Sigtunabygden (NF) som arbetsgrupp – och upphörande som fristående förening.
Ordföranden redogjorde för frågan om föreningens upphörande. De alternativ som
presenterats av styrelsen inför årsmötet är:
Alternativ 1) : Föreningen OS upplöses som fristående förening, men ingår med samma
verksamhetsinriktning som en arbetsgrupp inom NF. Föreningens resultat för verksamhetsåret
2017 överförs till NF. Arbetsgruppen etablerar en ny hemsida under NF´s hemsida. Detta
möjliggör uppstart av ett fristående Omställningsnätverk. Detta nätverk kan överta OS´s
hemsida i sin nuvarande form.
Alternativ 2): Föreningen OS kvarstår. Styrelse och förslag till styrelse saknas. Årsmötet
måste i detta fall utse ny interimistisk styrelse.
Vid efterföljande diskussion av frågan framkom bland annat följande:
• Vid förhandsdiskussioner med NF har denna förening ställts sig mycket positiva till att
OS´s nuvarande verksamhet förs över till NF och där bildar en fristående arbetsgrupp.
• Ett nätverk kan driva omställningsrörelsens idéer vidare på ett övergripande plan.
• Eftersom namnet ”Omställning Sigtuna” redan idag förknippas med en etablerad och
känd förening med sin tydliga inriktning i omställningsfrågor bör detta namn överföras
till det planerade nätverket.
• Den nya arbetsgruppen inom NF som tar över nuvarande verksamheter inom OS
måste ges ett annat namn som inte förväxlas med ”gamla OS-namnet”. Ett förslag som
fördes fram var ”Omställningsgruppen”. Beslut om detta nya namn får tas inom NF.
• Önskemål att OS´s nuvarande hemsida förs över till nätverksgruppen.
• Den nya arbetsgruppen inom NF får upprätta en egen hemsida inom NF.
• ”Politiken” behöver ha en fristående rörelse som kan biträda den verksamheten i
”proffsfrågor”. Nätverket kan ta på sig denna uppgift.
• Nuvarande verksamhet/projekt inom OS har för få intresserade personer för att kunna
driva dessa på ett effektivt och framgångsrikt sätt. En överföring av verksamheten till
NF ger betydligt större medlemsunderlag med bättre möjligheter att starta och
genomföra verksamheter på ett effektivt sätt. NF´s verksamheter på en nationell nivå
ger betydligt bättre förutsättningar för en övergripande dialog och verksamhetsstöd.
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Genom att OS upphör kommer omställningsrörelsen att tappa en av de två röster som
nu finns inom den kommunala planeringen, plan- och miljöfrågor etc. Det kan mot
kommunledningen kännas besvärande att en så etablerad förening läggs ner,
Kan ett NF-engagemang ge begränsningar i den nu etablerade verksamheten?
Eftersom det inte finns några direkta motsättningar i en ny konstellation är självklart
samarbetsformer möjliga. NF/arbetsgruppen och OS/nätverket kompletterar varandra
på ett tydligt sätt.
Eftersom valberedningen inte kan presentera något förslag till ny styrelse finns inget
underlag att driva OS i dess nuvarande form. En nedläggning av föreningen synes
ofrånkomlig.

Efter diskussionen föreslog ordföranden att en omröstning skulle genomföras om föreningens
fortsatta verksamhet. Förslaget var att föreningen läggs ner. Omröstningen genomfördes
genom handuppräckning. Alla närvarande på årsmötet (sexton personer) biträdde förslaget om
nedläggning.
Beslut
• Föreningen OS läggs ner efter att detta protokoll justerats.
§ 11 Beslut om uppkommet resultat
Beslut
Mötet beslutade att årets resultat- och balansräkning fastställs och att överskottet förs över till
NF.
§ 12 Beslut om praktiska frågor vid eventuell upplösning av Omställning Sigtuna.
Beslut
• Pågående projektverksamheter förs över till NF. Detta gäller:
1. Kontakter med Leader
2. Odlingsgruppen
3. Sockenmagasinet/Local Food Nodes
4. Utbildningsprojekt vid Arlandagymnasiet
5. Resiliensprojektet - Christer L återkommer till NF/arbetsgruppen efter
kontakter med kommunledningen hur detta projekt ska drivas vidare.
• Filmverksamheten drivs även i fortsättningen i samverkan mellan Stiftelsen
(ansvariga) och NF.
• Namnet ”Omställning Sigtuna” tas över av den nya nätverksgruppen.
• Nuvarande hemsida erbjuds att tas över av nätverksgruppen.
• NF ges möjligheter att få ta över delar av hemsidan som kan vara till nytta inom den
nya arbetsgruppen inom NF.
• Leader Upplandsbygd har vid förfrågan om fortsatt stöd av omställningsfrågor mycket
väl kan sökas av NF.
• Fortsatta kostnader för webb-sidan ska övertas av nätverksgruppen.
• Inbetalade medlemsavgifter för 2018 ska återbetalas innan OS´s överskott förs över till
NF.
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OS´s c/o – adress vid Sigtuna Folkhögskola sägs upp omgående. NF-arbetsgruppen
ordnar sin postadress via NF.
Föreningens samlade dokument överlämnas till kommunens arkivansvarige.
Befintligt promotionmaterial roll-ups med mera, som för närvarande förvaras på
Folkhögskolan och Stiftelsen, erbjuds att övertas av nätverksgruppen. Anders C
ansvarar i så fall för detta.
OS´s förvaringsutrymmen på folkhögskolan avvecklas och överlämnas till
Nätverksgruppen. Allt material, bland annat så kallade roll-ups, övertas av
Nätverksgruppen.
Mats Olsson och Christer Larsson upprättar ett pressmeddelande för utskick till
berörda som OS samarbetar med samt Sigtunabygden och marsta.nu.

§§ 13 – 18 Diverse valfrågor
Med anledning av ovan behandlade punkter enligt dagordningen (§10 – 12 ovan) behandlades
inte dessa.
§§ 19 och 20. Behandling av inkomna motioner och förslag samt övriga frågor.
Några motioner eller förslag fanns inte inlämnade till årsmötet.

§ 21 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som jobbat i föreningen på olika sätt och förklarade årsmötet
avslutat.

..................................................
Rolf Brunnberg
Mötessekreterare

Protokollsjusterare:
.........................................
Mats Olsson
Mötesordförande

......................................
Anders Claesson
Protokollsjusterare

....................................
Björn Lindbergson
Protokollsjusterare

Bilagor till årsmötesprotokollet
1 Verksamhetsberättelse
2 Ekonomisk berättelse
3 Revisionsberättelse
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