
Protokoll styrelsemöte för Naturskyddsföreningen Örebro
län

Den 29 april 2019 KL. 17.30 i föreningarnas hus

Närvarande:

Silke Frank, Kajsa Grebäck, Ankie Rauséus, Edith Rudholm, Urban Tholfsson, Ulf Allvin, My Soling.

§1. Val av ordförande Öppnande av mötet

- Silke väljs till ordförande för mötet

§3. Val av justeringsperson

- Ulf och Urban väljs att justera protokollet

§4. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns

§5. Föregående protokoll

- Ställning kan ej tas till protokollet då det inte kommit styrelsen till kännedom. Protokollet gås 
igenom vid nästa tillfälle.

§6. Ekonomi, budget mm.

- Deklarationen ska skrivas under och skickas in. På kontot finns ca 1 mkr.  I övrigt inget att 
redovisa vid rubricerat möte.

§7. Personal och arbetsgivarfrågor.

- Genomgång av organisationen som den ser ut i dagsläget.

- David Tverling har 60 % anställning i föreningen gällande skogsgruppen och projektet ”livet i 
skogen”.

- ”Språka mellan tallarna” Hala Buraq har 100 % anställning bl.a. genom arbetsförmedlingen

- Matilda Andrén 50 % anställning fältbiologerna.

- Arbetsgivaralliansen används som resurs och stöd i Silke Franks arbete med arbetsgivarfrågor.

- Ankie Rauséus väntar på formellt besked om fortsätt uppdrag.

§8. Årsmöte

- Styrelsen tycker mötet var givande.

- Avtackningsgåvorna behöver distribueras.

- Checklista till nästa årsmöte föreslås, så att inget missas.

§9. Hopajola.



- Ankie Rauséus berättar om arbetet som genomförts. Bokslut färdigt, verksamhetsberättelsen 
snart färdig.

- Hopajolas årsmöte, 14/5, det saknas representation från tre kretsar. Edith är representant för 
länsförbundet. Kajsa är suppleant om Edith får förhinder.

- Kommunerna har lämnat in representanter i Hopajola för mandatperioden.  
Naturskyddsföreningen behöver fastställa ordförande för Hopajola. Silke tar på sig att fråga 
Thomas.

§ Rikskonferensen

- Kajsa Grebäck närvarar vid rikskonferensen, ingen från styrelsen närvarar.

§ Projekt 

Grön i naturen - Språka mellan tallarna 2

- Kajsa presenterar projektet, styrelsen går igenom ansökan.

Postkodlotteriet 

- beslut fattas nästa möte

§10. Skrivelser och rapporter. 

§11. Övriga frågor 

- Kretskonferensen 16 nov 2019: Edith tar kontakt med Per Angelstam för att prata om grön 
infrastruktur. Ankie föreslår att vi bjuder in Pella Thiel. Fortsatta diskussioner på nästa möte

§12. Nästa möte 

- 13 maj kl 17.30 fikaansvarig Silke 

- 10 juni kl. 17.30 Ulf fikaansvarig 

§13. Mötet avslutades.


