
Protokoll styrelsemöte för Naturskyddsföreningen Örebro län 

Den 2 december 2019 KL. 17.30 Borgmästarinnans café, Stöökgatan 15, 696 30 Askersund  

Närvarande: 

Ulf Allvin, Margareta Widell, Silke Frank, Urban Tholfsson, Tomas Bergkvist, Edith Rudholm, My 
Soling,  

 

1. Öppnande av mötet  
- Silke öppnar mötet 

 
2. Val av mötesordförande, justerare och sekreterare  

- Margaretha väljs till ordförande för mötet 
- My väljs till sekreterare för mötet 
- Thomas väljs att justera mötesprotokollet 

 
3. Godkännande av dagordning 

- Dagordningen godkänns efter tillägg under skrivelser och rapporter samt ny punkt (8. 
Projektstrategi och redovisning) 

 
4. Föregående protokoll 

- Godkänns 
 

5. För möte styrgruppen Värmland  
- Silke beskriver att mötet förra måndagen gick bra men att det finns en viss irritation i 

styrelsen Värmland på grund av kommunikationsproblem. 
- Styrelsen har tackat nej till att delta på värmlandsstyrelsens julbord 4/12 p.g.a 

förhinder. Styrgruppsmöte anordnas under januari månad, Silke sammankallar. 
 

6. Personalfrågor 
a) Britt och Matilda har slutat avtalsenligt.  
b) En liten julgåva till våra anställda är inhandlad. 

 
7. Hemsidans strategiska utveckling 

- Silke beskriver Evas förslag till uppbyggnad av hemsidan, förslaget bifogas detta 
protokoll. 

- Thomas har erfarenhet över hur områdesindelningen av kretsarna kan göras och delger 
Eva detta. 

- Eva önskar önskemål på innehåll, var och en i styrelsen får i uppdrag att kontakta Eva 
och delge henne eventuella önskemål. 
 

8. Projektstrategi och redovisning 
- Styrelsen har förslag på översikt för alla pågående projekt för att enklare kunna följa 

utvecklingen och utfallet. Förslaget är att respektive projektledare redovisar 
projektbeskrivning, kontaktperson, budget mm i en gemensam mall.  Silke frågar Eva 
om hon kan ordna en sådan mall och informerar projektledarna. Sammanställt resultat 
bör sedan redovisas på Naturkontakt. 



 
9. Verksamhetsberättelse:  

- Underlag saknades vid styrelsemötet. Ansvarsfördelningen fastställdes vid fg möte. När 
dokumentet laddas upp på Naturkontakt och redigeringarna är genomförda ska alla i 
styrelsen läsa igenom och komma med eventuella synpunkter. Huvudansvaret ligger 
sedan på Kajsa att färdigställa dokumentet. 

 
10. Årshjulet:  

i. I december finns Styrelsemöte, redovisning av LONA-projekten, Hopahjola och Underlag till 
guideprogram med. 

- Styrelsemöte genomförs vid dags datum 
- Redovisa LONA-projekten; Silke och David träffas och pratar i december 

ii. Våtmarks-LONA bör stå med i årshjulet, Silke meddelar Kajsa. Sista ansökningsdag 1/12 
(2019) 

iii. Motioner till riks (januari) bör finnas med på årshjulet, Silke meddelar Kajsa. 
 

11. Skrivelser och rapporter:  
a) Remiss Vättern; Dokumentet är redigerat enligt Naturvårdsverkets mall och inskickad från 

länsförbundet. Styrelsen föreslår att en debattartikel kring vätternvatten bör skrivas kring 
vattenanvändning i stort. My påbörjar debattartikeln under mellandagarna och skickar utkast 
till styrelsen.  Styrelsen bestämmer vid ett senare tillfälle vem som skriver under. 

b) Erik Rosenbergs naturvårdsstipendium; Naturvårdsstipendiet har anor och väger tungt inom 
naturvårds-Sverige. Stipendiet omfattar 30 000 sek/år och tilldelas personer som genomfört 
betydande insatser för naturvården. De sista 5 åren börjar pengarna sina då kapitalet 
förbrukats. Efter prisutdelning 2020 är pengarna helt slut. Länsförbundet Örebro skriver 
motion till riksförbundet om stöd för pengar till stipendiet. Thomas författar motionen.   

c) Vilt och naturvårdskommittén: Ulf berättar om lodjursjakten. 7 lodjur ska skjutas. Det är 
bestämt att jakten kommer ske urskiljningslöst avseende kön och lokalisering i länet. 
Länsförbundet reserverar sig helt mot jakten. Ulf delgav länsförbundet att tranjakten i 
Kvismaren ej är utvärderad ännu. 

 
12. Övriga frågor.  

- Vättern och Zinkgruvan minings roll som hot mot Vättern diskuterades. Detta är en svår 
fråga för Askersund då de är en stor arbetsgivare i kommunen.  

- Vättern som juridisk ”person” (rättighetsprojekt) drivs på. Länsförbundet föreslås att 
delta och delfinansiera projektet. Denna fråga ska i sådana fall beslutas och läggs som 
punkt till kommande möte. 

- Studiebesök vid zinkgruvans dammar samt gamla torvtäkter till våren föreslogs. 
 

13. Kommande möten:  
- Norakretsen beslutar om årsmöte 
- 13/1, 17:30 Föreningarnas hus Örebro (Margaretha fikaansvarig) 
- 10/2, 18.00 Laxå (My ordnar fika och lokal) 
- 9/3, plats och tid ej fastställd 

 
14. Mötet avslutas. 

  


