
Protokoll styrelsemöte för Naturskyddsföreningen Örebro län 

Den 11 november 2019 KL. 17.30 Östra Öskevik 191, 71394 Nora 

Närvarande: 

Silke Frank, Urban Tholfsson, Ulf Allvin, Margareta Widell, Kajsa Grebäck, Tomas Bergkvist och My 
Soling,  

Från Valberedningen: Åsa Wistrand, Lisa Karlsson och Rune Torstensson  

 

1. Öppnande av mötet  
- Silke öppnar mötet 
 

2. Val av mötesordförande, justerare och sekreterare  
- Margaretha väljs till ordförande för mötet 
- My väljs till sekreterare 
- Silke väljs att justera protokollet 

 
3. Godkännande av dagordning 

 
4. Föregående protokoll; Godkänns 

 
5. Valberedningen 

- UPPDRAG för valberedningen: 
- Silke avsäger sig det organisatoriska ansvaret, det blir för mycket. Vi behöver strukturera upp 

styrelsearbetet med ordförande och sekreterare som skickar ut kallelser mm 
- Diskussion kring hur man kan fördela/leja bort exempelvis kassörstjänst. 
- Länsförbundets konferens planeras kring Riksförbundets beslut om organisationen som 

helhet (beslut fattas i februari). 
- Valberedningen får i uppdrag att hitta ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande samt 

suppleanter. Valberedningen undersöker vilka som vill sitta kvar i styrelsen nästa år. Samt 
hur posterna bör fördelas.  

- Tips till valberedningen: Klimatnätverksmöten, skogsgruppen är organisationer med stort 
engagemang kan ha folk som skulle kunna vara intresserade.  

- Alternativ finns att dela upp ”tunga poster” – att vi jobbar i team- som kan hjälpas åt att 
agera exempelvis ordförande. 

- Arbetsbeskrivning för de olika rollerna måste preciseras för dem som ”rekryteras”. 
 

6. Värmlands styrelse/ regionala kansli 
- Två personer har avgått. 
- Styrelsemöte för Värmland 12/11-2019, de står nu utan kassör.   
- Styrgruppsträff för Örebro/Värmland bestäms i slutet på veckan.  
- Silke får i uppdrag att kräva att hela styrelsen ska mötas med Örebros styrelse. I övrigt 

avvaktar Örebro länsförbunds styrelse utvecklingen. 
 

  



7. Ekonomi 
- a. Personalfrågor 

I. Inhandling av en dator med tillbehör till kommunikatören: Genomfört 
kommunikatören anställd fr.o.m. 4/11-2019.  

II. Inhandling av en ny mobil till verksamhetsutvecklaren: Beställd telefon (4000 sek) 
III. Mål för kommunikatörens tjänst. Målen för kommunikatörstjänsten preciseras 

tillsammans med Silke och Kajsa.  
 

8. Verksamhetsberättelse:  

Vem justerar respektive rubrik? Kajsa lägger dokumentet i redigerbart dokument som distribueras. 

- Vi ändrar huvudrubrik till ”Vattenfrågor” där ”Vättern”, ”lärande vatten”, ”våtmarker”, 
”remiss till förvaltningsplan” och ”hjälmarens vattenvårdsförbund” är underrubriker. 

- Kajsa får i uppdrag att korrigera under rubrikerna: ”styrelsen”, ”Länsstämman”, 
”Rundberget”, ”Övrigt”, ”Rikskonferans” och ”Samarbete med studiefrämjandet” 

- Kajsa tillsammans med Katarina får i uppdrag att korrigera under rubriken: ”regionalt 
klimatnätverk” 

- Silke tillsammans med Kajsa får i uppdrag att korrigera under rubrikerna ”Integration” och 
”Kansliet” (arbetsmiljöfrågan Värmland bör tas med) 

- Silke får i uppdrag att korrigera under rubrikerna ”Miljövänliga veckan” och ”Ekonomi” 
- Tomas får i uppdrag att korrigera under rubrikerna ”styrelsens arbete” och ”Kretskonferans” 
- Margareta får i uppdrag att korrigera under rubriken ”Hopahjola” 
- Ulf får i uppdrag att korrigera under rubrikerna ”Projekt pilgrimsfalk” samt ”Vättern” där 

Margareta hjälper till.  
- Matilda får i uppdrag att korrigera under rubriken ”Fältbiologerna” 
- Anki får i uppdrag att korrigera under rubriken ”Omställning till hållbar utveckling”  
- Edith får i uppdrag att korrigera under rubriken ”Skog” 
- Urban får i uppdrag att skanna igenom alla protokoll och tar med ”Övrigt”.  

 
9. Verksamhetsplan:  

- Styrelsen önskar input under dagen på kretskonferensen för det arbete som ska bedrivas 
under det kommande året. Input bör beröra vilka frågor som är viktiga i kretsarna.  

- Årsmöte (hålls i Nora) spikas till April 2020 (senast sista april).  
- Styrelsen kommer att ta fram förslag till verksamhetsplan under januari 2020. Fastställande 

av verksamhetsplanen ska ske i februari 2020.  
- Verksamhetsplanen skickas ut till kretsarna under mars månad 2020. 
- Kajsa ställer frågan om LONA-pengar ska sökas. Styrelsen säger enhälligt ja. 

 
10. Verksamhetskonferans 

- Utvärdering: Underlaget som Lisa sammanställde ska in i utvärderingen. Även inbjudningar 
till kretsarna (som gjordes i år 2019) bör utvärderas då få anmälde sig.  

- Verksamhetskonferensen bör eventuellt i fortsättningen planeras till september månad 
som en naturlig avstämning till kretskonferensen. Styrelsen önskar utomhusaktivitet samt 
att 2 personer per krets bjuds in.  
 

  



11. Årshjulet 
- Årshjulet finns nu på naturkontakt 
- Senast 2/12 ska ändringar till årshjulet finnas framme. 

 
12. Skrivelse och rapporter 

a. Aktuellt från riks: (stryks från protokollet- läses av styrelsen) 
I. Havskampanjen ”under ytan” pågår 

II. Manifestation för miljöförsvarare, 10 dec 
III. Nästa länsordförandekonferans är 21-22/3 2020 
IV. Beslut om regionala kanslier kommer att fattas nu i februari 2020 

b. Samrådsmöte angående Vättervattenprojektet.  
- Ulf berättar: 22/11 möte med viltförvaltningsdelegation (där beslut fattades för 

licensjakt på lodjur 2020). Inventering av lodjur är genomförd, man upplever en 
generell ökning av lodjur i området. Det finns två familjegrupper för mycket jämfört 
med det som beskrivs i förvaltningsplanen. Naturskyddsföreningens hållning i frågan: 
ingen licensjakt bara generös skyddsjakt.  

c. Vättern:  
- Länk till samrådsunderlaget: https://xn--vtternvatten-gcb.net/projektet-

vatternvatten/samradsunderlag 
- Yttranden ska vara inne senast 30/11. My och Ulf jobbar med yttrandet utifrån 

samrådsunderlaget. 
 

13. Övriga frågor.  
- Skogsfråga Kajsa: Sveaskogs ekoparker borde bli skyddade områden. Turismen genererar mer 

än skogsbruket inom vissa områden. Vill vi vara med och samverka/deltaga? Kajsa skickar 
underlag till styrelsen. 
 

14. Kommande möten:  
- 2/12 17:30 Askersund (Margareta och Ulf ordnar) 
- Inbjudan till anställda bör skickas ut. 
- Fikaansvar (Margareta och Ulf ordnar) 

 
15. Mötet avslutas. 

  


