
Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Örebro län

måndag 19 augusti 2019 kl. 17:30 i Föreningarnas hus, Örebro 

Närvarande: Urban Tholfsson, Ulf Allvin, Silke Frank, Edith Rudholm, Tomas 
Bergkvist. Övriga: Kajsa Grebäck, Ankie Rauseus, Britt Eklöf (del av mötet). 

1. Mötet öppnas. 

2. Silke väljs till ordförande, Ulf och Urban justerare, Tomas sekreterare.

3. Dagordningen godkänns utan ändringar.

4. Föregående protokoll 19 06 10 läggs till handlingarna. Delar återkommer detta möte.

5. Ekonomi mm.
a) Budget. 
Silke rapporterar att vi ligger bra till, allt som ska är utbetalt dock har ej alla alla fordringar 
inkommit ännu.

b) Personal och arbetsgivarfrågor. 
- Beslut: Britt Eklöf projektanställs 3 månader med VONK-pengar för projekt beslutat av 
Regionala Tillväxtnämnden . Syfte: erbjuda åk 5 en dag på Bergslagsleden.
- Tomas tar frågan till Hopajola om beslut angående Ankies anställning där projektanställningen 
nu upphör (14/8?) och ska övergå till fast anställning. 
- Silke har personalmöte med de anställda 28/9. Har då samtal med var o en enskilt.
- Bemanning av Språka mellan tallarna 2 ska lösas. Ett förslag är att projektanställa Adil Sadiku på 
50 % för att samarbeta med Hala, han behöver då ta tjänstledigt 50 % från kommunen som är 
försiktigt positiv. Andra faktorer att ta hänsyn till vid fördelning av vem som ska anställas och i 
vilken grad på respektive projekt, är behov av att anställa en kommunikatör samt att Värmland 
vill prjektanställa Kajsa.
Beslut: Silke och Kajsa tar fram förslag på lösning till nästa möte. 



6. Verksamhet.
a) Projektrapportering – ajourneras till nästa möte.

b) Nya beviljade projekt: Skogens pärlor finansierat av Postkodlotteriet med 199 000 kr. 
Beslut: Projektledare: David Tverling, kontaktperson: Edith.

c) Miljövänliga veckan genomförs 28/9-6/10. Upptakt 25/8 i Karlstad, Värmland. 
Beslut: 
- NFÖL betalar mat för de som åker till Karlstad. Kajsa samlar in alla kretsars aktiviteter under MV
som sedan marknadsförs av av NFÖL på FB till en kostnad av max 2000 kr.
- MV-aktion 28/9 kl 11-15 hålls i Mariebergs köpcentrum om återvinning/-användning, reparera, 
gör om och förnya. Tomas kontaktar Föreningen Hantverket för ett ev samarbete. Urban 
kontaktar fastighetsägaren för upplåtelse av parkering.

d) Kretskontakt, besök.
Vi behöver ta kontakt med alla kretsar för att ta upp följande: 
- Ställa frågor om hur de har det i kretsen, vad som engagerar och fråga vilket stöd de behöver 
från NFÖL.
- Vad de gör under MV och uppmana att rapportera till oss. Dessutom inspirera att deltag i MV-
aktionen i Marieberg.  Uppmana att de lägger in MV-aktiviteter i Framtidsveckans program.
- Informera att NFÖL planerar en hemsideskurs/-utbyte för kretsarna under hösten (datum 
återkommer vi om).
- Datum och pepp om kommande kretskonferens  och innehåll om önskemål 16/11 kl 10-16.
Fördelning av kontakterna: Silke: Lindesberg, Hällefors, Tomas: Kumla, Hallsberg, Edith: 
Västernärke, Örebro, Ulf: Karlskoga,Laxå, Urban: Askersund, Nora, My: Degerfors. 

e) kretskonferens hålls 16/11 kl 10-16, innehåll bl a Per Angelstam på temat Skog. Se även d).

7. Hopajola. Guideutbildning planeras. VONK-uppdraget kräver planering (ansökningsblankett, 
epost-adress, ansökningshandläggning mm.). Utökningen med arbetsuppgifter för Ankie täcks 
inte av det ökade anslaget från 70 000 kr till 80 000 kr.

8. Årshjulet. Kompletteringar enligt förra mötet är ej genomfört, ska göras nu av David och Ulf.

9. Skrivelser och rapporter. 
- För framtidsveckan (samtidig med MV) har Landsbygderådet anställt Erika Lindholm att 
koordinera aktiviteterna.
- Globala klimatmanifestationen (veckan innan ovan) 20-27/9.

10. Samråd vattenfrågor Na Ö-sjöns nya förvaltningsplan. Ulf har koll, han tar även in synpunkter 
från andra. Tas upp på verksamhetskonferensen 25/10.

11. Detaljplan Törsjö. Vi lämnade aldrig något yttrande över remissen. Flertalet anser att planen inte 
bör genomföras, främst för att åkermark tas i anspråk och att vi därför ändå bör agera.
Beslut: Urban tar tag i frågan och påbörjar en debattartikel, gärna i samarbete med LRF. 
Underlag: dp-remissen, LRF:s tidigare artiklar samt yttrande.

12. Viltförvaltningsdelegationen. Möte hålls 23/8. Främsta frågan är skyddsjakt på 50 tranor på 
oskördad mark. Att vi inte hann svara på remissen spelar mindre roll eftersom Ulf deltar. VI 
tillstyrker men anser att man även måste beakta orsakerna till ökningen , kanske främst 
landskapsomvandlingen och ändrade brukningsrutiner i jordbruket.

13. Inga övriga frågor.



14.   Kommande möten: 16/9 17:30 hos Urban på Olaigränd 4B, verksamhetskonferens 25/10 kl 16 – 
26/10 i Järnboås (tjänstemän deltar 25/10), 11/11 17:30 hos Silke, 2/12 17:30.

15. Mötet avslutas.

Tomas Bergkvist
sekreterare

Urban Tholfsson Ulf Allvin
justerare justerare


