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KL. 17.30 Föreningarnas hus 

Närvarande: Lisa Karlsson, Tomas Bergkvist, Kajsa Grebäck, Margareta Widell, Edit Rudholm, Silke 
Frank, Valdemar Andersson

§1. Lisa öppnade mötet.

§2. Till sekreterare valdes Valdemar.

§3. Till justeringsperson utsågs Silke.

§4. Dagordning enligt följande godkändes.

§5. Föregående protokoll från 20:e februari gicks igenom och godkändes.

§6. Ekonomi, budget mm.

Det har ännu inte gått för Silke att få klart ett bokslut för 2018 bland annat p.g.a. tekniska svårigheter
med redovisning av pensionsavsättningar till personal. Från föregående verksamhetsår återstår dock 
ca 85 000 kronor. Det motsvarar julgåvan från Epiroc.  

Budgetarna för olika verksamhetsområden gicks igenom. (Se bilagor)

Satsningarna på Miljövänliga veckan och bidraget till Naturskola i Nora minskades i förhållande till 
Silkes förslag för att möjliggöra en satsning på 10 000 kronor till klimat inklusive klimatnätverkets 
verksamhet.

Ekonomi kansliet (se bilaga)

Ekonomi projekt. (se bilaga) Noterbart att det kan komma att krävas extra insatser till projekt Vatten 
inklusive Vättern då Försvarsmakten planerar lösa sitt PFOS-problem genom att spola ut gifterna i 
Vättern. Kan innebära krav på extra motåtgärder.

Barn och ungdom. Med diverse bidrag ser det ut som vi kan fortsätta med vårt ungdomsprogram. 
Pengarna ser ut att räcka.

Tivedenstugan. Det är fortfarande oklart om Naturskyddsföreningen är den juridiska ägaren av 
stugan. Det finns inget gåvobrev e. dyl. Stugan är i dåligt skick enligt undersökning och 
täckning/lagning med presenningar som gjorts av medlem i Karlsborgskretsen. Det kan finnas 
intresse från Region Örebro län att använda stugan längs Bergslagsleden. Det finns också eventuellt 
intresse från enskild att ta över den. Det finns ett litet hopp att Laxåkretsen av 
Naturskyddsföreningen kan återuppstå men det är i så fall olämpligt att överlåta problemen med 
stugan till kretsen. ÖLNF ansvarar i dag för de pengar som tillhör Laxåkretsen.



Integrationsprojektet. Kajsa har haft samtal med Hala i Karlskoga som troligtvis kan driva projektet 
vidare. Hon kan också få bidrag från arbetsförmedlingen. Hala vill i så fall jobba 50 procent. 

Rundberget. Pengar är avsatta för kommande löpande kostnader. Försäkring , underhåll o.dyl.

§7. Personal och arbetsgivarfrågor.

En personal och arbetsmiljöfråga diskuterades.

§8 Rundberget. 

Styrelsens förslag till årsmötet blir att pengarna från försäljningen av delar av Rundberget skall 
behållas tills vidare för att trygga verksamheten vid kansliet om Riksförbundet beslutar att minska 
stödet till de regionala kanslierna. Den skog föreningen äger lämnas orörd för fri utveckling tills 
vidare. Skogen ses som en framtida möjlighet för engagerade medlemmar/grupper att driva projekt.

§9 Hopajola.

 Ansökningar om bidrag kommer in. Ankie jobbar med plan för sponsringen.

Den 16:e november arrangerar Hopajola 25-årsjubileum i samband med NFÖL:s kretskonferens. 
Kretskonferensen pågår ca 09-16.00 därefter blir det jubileumsfest med Hopajola.  Inbjudan och 
betalning får skötas via studiefrämjandet.

§10. Skrivelser och rapporter. 

Ansökan om vattenprojektet inlämnat. Det är David Tverling tillsammans med Rudbeckskolan och 
Karolinska skolan som vill arbeta med restaurering av Göljebäcken. 

På lördag öppnar Woodutställning på Konsthallen, vi är medarrangör.  Amanda Tas pratar om 
”Skydda skogen”. Kajsa har workshop om skogens fåglar och ägg. 

Från klimatnätverket har NFÖL fått förfråga om Naturskyddsföreningen vill stå som huvudansvarig 
för namninsamling med krav att Sverige undertecknar förbud för kärnvapen i samband med 
fredagens (15/3) klimatmanifestation. Naturskyddsföreningen i Örebro län står naturligtvis bakom ett
förbud för kärnvapen men vill inte dra fokus från klimatmanifestationen. Styrelsen säger därför nej 
till att stå som ansvarig för namninsamlingen.

Anmälan till Studiefrämjandets årsmöte skall lämnas in senast sista mars. 

§11.

Nästa möte 26 mars i Föreningarnas hus.  Lisa ansvarar för fika och Valdemar är sekreterare.

§12. Mötet avslutades.

Vid protokollet   Ordförande Justeras

Valdemar Andersson Lisa Karlsson Silke Frank


