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Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2018.
Medlemsantal
KSV har fortsatt under perioden haft ca 1300 medlemmar associerade till verksamheten, varav ca
400 är mottagare av information via e-post.
Medlemsavgifter
1. Frivillig medlemsavgift
Medlemsavgiften i KSV är på 20 kr och är frivillig.
2. Ständig medlem
Föreningen har sedan 2013 även en medlemsform kallad "ständigt medlemskap" där den som vill
betalar in 200 kr och anger namn och "ständig medlem".
Föreningen har f.n. 19 (19) ständiga medlemmar.
Föreningens bankkonto i Nordea är 3271 20 73622
Bidrag mottages tacksamt. Ange namn.
Styrelsen
Styrelsen har under 2018 haft 2 protokollsfört möten (31 maj, 19 sep) efter årsmötet i mars 2018.
Några fler möten har varit föreslagna, men ej genomförts.
Vidare hölls ett protokollsfört möte 13 feb 2019.
Styrelsen har bestått av
Ulrika Levihn (Sandell), ordförande
Jan Lorensson
Albert Libik
Lars Söderberg
Johan Kastengren
Jan-Erik Nowacki
med Tove Lundeberg som suppleant
(vi söker fortfarande en suppleant efter avgående Göran Ljungberg)
Revisorer
Årsmötet utsåg Christian Nyström och Elisabeth Libik som ordinarie.
Till suppleant utsågs Birger Eneroth.
Valberedning
Utgörs f.n. av styrelsen
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Årsmötet
Hölls onsdag 7 mars 2018 i Dalénums kontorshotell, Agavägen 52 och samlade 11 medlemmar, varav
6 från styrelsen.
Verksamhet under perioden
Punkter som har avhandlats är:









Föreningen utgör främst en remiss-instans till kommunen och ligger i ”beredskapsläge” i
händelse av att ett nytt förslag börjar diskuteras att bygga (bred) väg över/genom Kottlasjön.
Restaureringen av Kottlasjön. Kommunen har under hösten 2017 genomfört ett program
med aluminiumklorid. Vi har fått en första rapport/information från kommunen och väntar
med spänning på de följande rapporterna från kommunen i ärendet. Kommunens ekolog
Jerker Idestam har varit involverad.
Då flera av KSV´s ledamöter deltog i kommunens informationsmöten kring Blåplanen har
några ämnen fortsatt att diskuteras typ den årliga tömningen av Linnmans träsk i Kottlasjön
Högbergas Johan Hjort öppnade efter sommaren 2018 café och enklare restaurang i det
gamla vattenverket vid Kottlasjön. Genomgripande renoveringsarbeten har utförts. Vi
hoppas många lidingöbor hittar dit såväl sommartid som vintertid. Öppettider är än så länge
fre-lör-sön.
Nätverkande med politiker och föreningar på ön
Uppdatering av föreningens hemsida pågår

Föreningens ekonomi
Föreningens resultat för 2018 blev minus 501:50:- (utgjordes av kostnaden för webhotellet för 2019)
och har vid årets slut en kassa om 8.848:76 (9.350:50) kr. Se separat resultat och balansräkning.
Oreglerade utlägg för webbhotell till Albert Libik om totalt 862,50 för åren 2017 och 2018, samt
501:50 för år 2019 är nu reglerade.
Lidingö den 25 mars 2019
Styrelsen för Kottlasjöns Vänner
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