
Protokoll från styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Örebro län
Måndag 13 maj 2019, klockan 17:30, Föreningarnas hus i Örebro

Närvarande: Silke Frank, Kajsa Grebäck, Edith Rudholm, Urban Tholfsson, Ulf Allvin, Tomas 
Bergkvist, David Tverling

1. Silke öppnar mötet

2. Silke och Urban väljs till justerare

3. Dagordningen godkänns med tillägg: Viltförvaltningsdelegationen, jakttider, Rapport 
från Rikskonferensen.

4. Föregående protokoll godkänns. Edit har kontaktat Per Angelstam, klart.

5. Ekonomi mm
a. Budget för 2019 är inte klar, kan därför inte presenteras.

b. Karlskogakretsen har sökt bidrag för att anlita Johan Ehrenberg som föreläsare 
under Miljövänliga veckan. 
Beslut: bidrag beviljas med 3 000 kr. 

6. Personal och arbetsgivarfrågor
Åsa Wistrand har sagt upp sin kanslitjänst. 
Beslut: Styrelsen föreslår Hopajola beslutar att anställa Ankie Rauseus.

7. Verksamhet
a. VONK, vi måste agera, beslut fattas 22 maj.

Tillväxtnämnden, RÖL beslutar om användningen av ”VONK-medlen” 22/5. 
Förslaget kommer att drastiskt förändra inriktningen, vilket är olyckligt. Förslaget
är inte i linje med RÖL:s ”Bestämmelser för politiska organ”. Våra försök att 
påverka och att få fram uppgifter om processen allt sedan VONK lades ned, har 
haft liten framgång. Tomas kontaktar fvc Petter Arneback (som inte svarat på 
brev med våra synpunkter skickat 10 maj). Vid negativ utveckling skickar vi 
brevet till samtliga nämndledamöter samt att Silke kontaktar media. David 
kontaktar enhetschef Kristina Eklöf för att få veta hur uppdraget ser ut.

b. Spelregler för Länsförbundets styrelse gås igenom. Bra och självklarheter anser nya 
ledamöter. Viktigt att dagordning med bilagor skickas ut i tid så att alla kan förbereda 
sig. 

c. Projekthantering. Tid- och reserapporter funkar mycket bra. Silke har koll. 
Projekthanteringen fungerar. Vi önskar dock bättre återrapportering om hur man ligger 
till i förhållande till uppsatta mål.
Beslut: I projektplaner ska läggas in regelbundna tillfällen för skriftlig återrapportering 
till styrelsen.



d. Projekt Lärande vatten har beviljats LOVA-bidrag med 662 400 kr. Finansieringen är klar,
53 080 kr skjuts till från vår budget. Projektet som pågår till 30 juni 2022, emanerar ur 
skogsprojektet där det fanns som en punkt att initiera ett vattenprojekt. Lärande vatten 
är ett samarbetsprojekt med Rudbecksskolan där elever ska restaurera ett vattendrag 
(delar av Göljebäcken).  Ingen rivning av dammar. Omfattar teori, kartering (natur och 
kultur), sociala aspekter, inventering, planering och genomförande av åtgärder, 
uppföljning och dokumentering. Konsult anlitas (Daniel Bergdal, Lst).Projektgrupp har 
bildats: Matilda Andrén (projektledare), David Tverling, Mårten Persson plus en 
ytterligare lärare, förhoppningsvis även Per Wedholm från Örebro kommun. Startmöte 
11/6. Pressrelease skickas senare.

e. Projekt Språka mellan tallarna, uppdatering. Projektet rullar på enligt plan och avslutas 
under året. 17/9 genomförs ett seminarium med en bred och nationell inbjudan, se mer 
under h).  Hala, Buraq är nyanställd under ett år. Hon har sin bas i Karlskoga men ska 
jobba länsövergripande. Nyligen hölls en träff med de personer som utbildats tidigare i 
projektet.

f. Projekt Livet i skogen, uppdatering. Projektet som leds av David avslutas vid årsskiftet 
efter 3 år. Det har gått mycket bra och har gett ringar på vattnet och kommer att leva 
vidare  efter avslut.  Varje kurs har haft 7-8 reserver, den sjunde kursen kommer i juni (i 
Värmland). Medlemmar jobbar nu själva med inventeringar, skriver rapporter och, 
påverkar aktörer. Projektet har bidragit till flera reservatsbildningar, bl a ett på 700 ha. 
FCSA- klagomål har gett resultat. Viktigaste resultatet är dock skogsgruppen. Projektet 
är redovisat årligen till Silke. Verksamheten är unik för landet.

g. Projekt Uppstart fältbiologer, uppdatering. Åtta personer värvades förra fredagen. Resa
till Öland planeras. Matilda ska även arrangera sommaraktiviteter i Nora, finansierat av 
kommunen vilket innebär att hon kan jobba juli-augusti med barn och 
ungdomsverksamhet. Tillskottet ger heltid under perioden.

h. Uppdrag från Centrum för Naturvägledning.  Integrationsprojektet avslutar (enligt 
projektplanen) med en konferens/seminarium. Den hålls 17/9 då vi berättar om hela 
resan. Centrum för naturvägledning (CNV) har uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram 
ett utbildningspaket för naturvägledning som integrationsverktyg. De deltar därför och 
dessutom genomför vi med CNV en utbildning 18-19/9 där de betalar Kajsas lön. På 
uppdrag av CNV ska Kajsa därefter utbilda i tre kommuner som grund för 
utbildningspaketet. 

i. Projektansökan Postkodlotteriet. David föreslår att vi ska söka medel för en 
fortsättning på skogsprojektet som handlar om att få ut folk för att se de områden som 
inventerats. Syftet är att skapa engagemang och motivation att skydda skog och att 
vistas i naturen. Goda möjligheter att söka från PKL som har bidragsmedel för att få ut 
folk i naturen.
Kajsa föreslår att vi även ska söka medel för att genomföra ett konstprojekt kring vatten,
kopplat till Lärande vatten.
Vi för en diskussion kring etik – att söka pengar från spelinkomster. Resultat: ändamålen
helgar medlen.
Beslut: Länsförbundet ska lämna in två ansökningar till Postkodlotteriet, dels för 
fortsättning på skogsprojektet, dels för ett konstprojekt kopplat till vatten.



j. Årshjulet.  Ajourneras.

8. Nominering av ordförande till Hopajola. Christer Klingberg avgår och vi måste nominera
ny ordförande.  Tomas tillfrågar Örjan Fredriksson.

9. Skrivelser och rapporter

a. Samråd om viktiga vattenfrågor, Nyköpingsåns vattenvårdsförbund. Ulf läser in
sig. Ajourneras till nästa möte. Svar senast 1 november 2019.

b. Rapport Rikskonferensen: Kajsa rapporterar: gav en positiv känsla. Konferensen  
präglades av humor och engagemang. Bra organiserat och bra seminarier. Bra 
uteaktiviteter. Bra diskussioner om tillämpning och erfarenhetsutbyte. Två bra 
skrifter rekommenderas: ”Löften i elfte timmen”, ”Blåslampa och bromsklotsar”. 
Riks har önskemål om förslag på hur Riks ska jobba med klimat och BMF. 
Viktig fråga: hur kan vi kanalisera folks klimatengagemang till NF?

c. Kajsa ska göra ett medlemsbrev till kretsarna där hon uppmanar till starta FB 
med stöd av Matilda.

d. c) Riks har skickat förslag på insändare inför EU-valet. Tomas kollar m Kajsa samt 
skriver förslag på artikel som stäms av med styrelsen, Kajsa ber kretsarna 
godkänna.

10. Övriga frågor
Viltförvaltningsdelegationen ha möte på fredag. Viktigaste frågan är jakttider för älg.

11. Nästa möte, 10 juni, kl. 17:30, Ulf är fika ansvarig

12. Mötet avslutas

Tomas Bergkvist
mötessekreterare

Silke Frank Urban Tholfsson
justerare justerare


