
 
 

Protokoll styrelsemöte för Naturskyddsföreningen Örebro län 

Den 13 januari 2020 KL. 17.30 föreningarnas hus, Örebrokansliet  

Närvarande: 

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

 

1. Öppnandet av mötet  

- Silke öppnar mötet 

2. Val av mötesordförande, justerare och sekreterare. 

- Silke väljs till ordförande för mötet 

- My väljs till sekreterare för mötet 

- Edith väljs att justera mötesprotokollet 

3. Godkännande av dagordning 

- Dagordningen godkänns 

4. Föregående protokoll. 

- Föregående protokoll godkänns. Tomas tillägger att motion till riksförbundet 
om stöd för pengar till Erik Rosenbergs naturvårdsstipendium ej är skriven än. 
När den är färdig skickar Tomas ut den till styrelsen för genomläsning. 

5. Kassörsfrågor 

a. Budget 2019, allting bokförd, men revisorn har inte sett än, inte fyllt i utfallet. 

- Vi ligger plus, men sämre än året innan 

b. Budgetförslag för 2020 är inte klart än 

c. Beviljat 5000kr till Skogsgruppen för inventering. 

6. Facebook strategi, engagemang från styrelsen mm.  

- Eva önskar veta vem som kan arbeta med detta. My pratar med Eva kring 
strategi för detta. Vi vet ej vilka som är kvar efter årsmötet. Möjligen får vi 
bestämma vem som jobbar med detta efter årsmöte.  

  



 
 

7. Årsmöte i Nora den 5 april 

a. Guidning i Skolträdgården   

b. Martin Lindén från Riksstyrelsen vill gärna närvara och bidra med något. 

- Förslag att han kommer på årsmöte och får utrymme att presentera något.  

- Vi får inte glömma tackpresent till Martin och avtackningspresent till de som 
lämnar. Beslut om vem som ansvarar för presenterna tas under nästa 
styrelsemöte. 

8. Verksamhetsberättelse 

- Redigerbart dokument ligger inte uppe på naturkontakt, Silke påminner Kajsa 
om det. OBS! I verksamhetsberättelsen måste vi svara på 2019-års mål. 

9. Verksamhetsplan 

- Inventering genom kretsarna är genomförd. Input från kretsarna ska tas med i 
beräkningen. Nästa styrelsemöte diskuterar vi innehållet i verksamhetsplan 
för 2020. Silke skickar ut den gamla 20/1.  

10. Nyckelbiotop?!  

- David berättar: Skogsstyrelsen har beslutat att inte fortsätta med 
nyckelbiotoper, de har inte bestämt vad som ska ersätta detta 

11. Debattartikel Vatten 

- Utkast till debattartikel skickad till styrelsen. Vi behöver skärpa argumenten 
och få en personlig prägel på innehållet, därför önskas skriftliga kommentarer 
och egna åsikter innan nästa styrelsemöte. 

12. Årshjulet 

- Inget på årshjulet i januari 

13. Regionalkansli framtid 

a. Riks, från Johanna. 

- Tomas har svarat silke via mail. Länsförbundet önskar 100% tjänster och mer 
resurser ute i landet, det är där medlemmarna finns.   

b. Silke har organiserat länsordförandemöte i Hallsberg nästa helg 18-19/1 

- Silke och Kajsa representerar länsförbundet i Hallsberg 

c. 21-22/3 Länsordförandekonferens i Stockholm. 

- Silke åker och önskar att någon mer kan följa med. 

 



 
 

14. Skrivelse och rapporter 

a. Viltförvaltingsdelegation möten 2020:  28 februari, 15 maj, 28 augusti, 10 
november. 

b. Skogsmotion till riks. 

- Styrelsen beslutar med majoritet att vi skriver under motion. Det finns 
anmärkningar på vissa formuleringar i motionen, Silke framför åsikterna och 
skriver under för styrelsens räkning.     

15. Övriga frågor 

a) Ulf: Alla kan gå in och ha synpunkter på nya policys via naturkontakt, sista 
datum 9/2 2020.  

b) Margaretha: ansökan till kommunerna om bidrag för Hopajola, beslut fattat i 
Askersund som inte kommer att höja bidraget. Askersund har även haft 
funderingar att gå ur Hopajola.  

c) Silke: kämpar för mer pengar från region Örebro.  

16. Kommande möten 

- 10/2, 18.00 i Laxå (My ordnar fika, lokal och kallelse) 

- 9/3, plats och tid ej fastställd 

17. Mötet avslutas 

 


