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Protokoll från årsmöte 21 april 2018 
 

Lokal: Solviksskolan, Järna. Närvarande: 25 medlemmar 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande, sekreterare och rösträknare, tillika justerare 

3. Godkännande av kallelsen 

4. Fastställande av dagordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Ekonomisk rapport 

7. Revisionsberättelse 

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

9. Verksamhetsplan och budget 

10. Fastställande av medlemsavgift för kommande år. 

11. Val avstyrelse för ett år 

 a) ordförande 

 b) kassör 

 c) ordinarie ledamöter 

 d) ersättare 

12. Val av andra företrädare 

13. Val av revisor samt ersättare 

14. Val av valberedning 

15. Förslag från styrelsen 

16. Förslag från medlemmar 

17. Övriga frågor 

18. Mötet avslutas 

 

Protokoll 

1. Mötet öppnades av Gabriella Ahlgren som började med att berätta lite om Solviksskolan och dess 

unika byggnader. 

 

2. Till ordförande valdes Gabriella Ahlgren, till sekreterare Gunilla Ladberg och till 

rösträknare/justerare Sylvia Lindheim och Lisbeth Solvinter .   

 

3. Kallelsen godkändes. 

 

4. Dagordningen fastställdes. 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. 

 

6. Kassören redogjorde för den ekonomiska rapporten som visade ett underskott med 62 000 kr. En 

fråga om kostnad för annonser på 52 000 kr bevarades med att annonserna införts i hälsobilagor till 
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stora tidningar (SvD, DN, GP) i samarbete med Strålskyddsstiftelsen som alltid förhandlat ner priset 

till en bråkdel. Rapporten godkändes. 

 

7. Revisionsberättelsen upplästes. 

 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

9. Den sedvanliga verksamhetsplanen godkändes. Styrelsen föreslås utarbeta en budget på nästa 

styrelsemöte. 

 

10. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, minst 150 kr för enskilda medlemmar och 300 

kronor för organisationer, vilket godkändes. 

 

11. Val av styrelse för ett år 

        a) till ordförande omvaldes Gabriella Ahlgren 

        b) till kassör omvaldes Sonny Löfgren 

        c) som ordinarie ledamöter valdes Bengt Håkansson, Gunilla Ladberg, Jan Lindholm, Inger Lundh,  

           Nigel Wells (samtliga omval). 

       d) som ersättare valdes Torkel Atterbom, Klas Bryngelsson, Bertil Lindberg, Thomas Lundström, 

           Gunilla Pihl, Susanne Richert Ahlgren, Hans Sternlycke (samtliga omval). 

 

12. Inget förslag fanns.  

 

 13. Till revisor valdes Joakim Paulsson och till ersättare Alex Wahren (båda omval). 

 

14. Till valberedning omvaldes ledamöterna Angelica Wilén, sammankallande, och Ewa Berg. En 

tredje ledamot ska sökas på telefon och i nästa medlemsutskick. 

 

15. Förslag från styrelsen 

Diskuterades ett förslag att ägna sig åt minskningen av insekter och andra djurarter och ta fram 

material om detta. 

 

17. Förslag från medlemmar 

Ett förslag var att ge ett ekonomiskt bidrag till Strålskyddsstiftelsen på 5 000 kr. En annan medlem 

föreslog att höja summan till 10 000 kr. Efter omröstning blev beslutet: VB stöttar 

Strålskyddsstiftelsen med 10 000 kr. 

 

En livlig diskussion fördes om olika tänkbara insatser, både under själva mötet och vid det 

välförsedda lunchbordet. Många inlägg handlade om hur vi ska nå fram. Flera framhävde att det är 

effektivt att hålla en lågmäld ton och att använda humor, att inte skapa polarisering utan öppna upp. 

Inte medverka till den splittring som nu syns på så många håll i samhället. 

Vilka ord är lämpliga att använda? Ord som elöverkänslig, elektrosmog, elallergisk, elektromagnetiska 

fält. Här var erfarenheterna olika. 

 

Ett stort antal förslag och idéer kom från medlemmar: 

Sätta ihop ett papper med fakta att t.ex. sätta upp på anslagstavlor.  

Ett papper att sätta i händerna på släkt och vänner, läkare m fl. med raka fakta och hänvisningar till 

källor där läsaren kan fortsätta informera sig. 
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Annonsera i sociala medier. Kontakta Volontärbyrån för att få någon som kan jobba gratis med 

sociala media. Ett sätt att nå ungdomar. 

Lyfta frågan med alla som av olika skäl står utanför det digitala samhället. Uppvakta Peter Eriksson? 

Tillverka ett märke att t.ex. sätta på väskan med kort slagkraftig text. Och/eller en knapp med bild 

eller text. 

Flera betonade att budskapet inte ska skapa polarisering utan vara inriktat på lösningar. Typ: ”Bli 

smartare - använd kabel”. ”Varför tror du barnen i Silicon Valley går i strålningsfri skola?" Eller: 

”Kanske du med?” och Vågbrytarens logga. 

Här finns utrymme för mer kreativitet och flera förslag. 

 

När vi använder sociala medier, alltid betona att vi arbetar med trådbunden uppkoppling. 

Skapa en grupp som hjälps åt att ”lobba” med besök, telefonsamtal osv. Göra en samtalsmall som 

hjälp för att vända sig till politiker, skolor, föräldraföreningar etc.  

Många lärare och ingenjörer kommer till FEB nu. Lyfta strålningsfrågan som en miljöfråga för lärare? 

FEB regionalt i Västerbotten och Norrbotten har skrivit till läkare, skolor och facket. Kan vi ha det som 

utgångspunkt att samarbeta om? 

Almedalen? Några medlemmar kommer att vara i Almedalen i sommar. Ska VB vara där, kanske med 

en Faradays bur? 

Gå vidare och avslöja forskare som får betalt av industrin. 

Att ta bort datum från foldrar. Om det står 2007 på en folder så tar folk för givet att den är inaktuell. 

Hänvisa till PISA-resultaten att elever med dator får sämre resultat än utan dator. Bevaka vad 

Frankrikes datorförbud i skolor ger för genomslag i PISA-resultaten. Att jämföra ett par svenska 

skolor med och utan trådlöst, både ifråga om skolresultat och hur eleverna mår. 

I kontakter med myndigheter alltid kräva att få allt på papper. 

 

Inga beslut fattades på dessa punkter, utan diskussionen överlämnades till styrelsen för fortsatt 

bearbetning. 

 

18. Övriga frågor 

Erbjudande: Angelica Wilén har en 15 000 kvm stor sjötomt i Dalarna med låg strålning, där den som 

önskar kan sätta upp en husvagn etc. Tel. 08-722 98 47. 

 

19. Mötet avslutades av ordföranden.   

 

Vid protokollet:     Ordförande 

 

 

Gunilla Ladberg, sekr.     Gabriella Ahlgren 

 

Justeras: 

 

 

Sylvia Lindheim      Lisbeth Solvinter    
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