
 

 

Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Örebro län 
Måndag 6/7 kl 18.00, Zoom-möte 
 

Närvarande: Simon Petersson, Jan Greve, Agne Björklund, My Soling. 

 

1. Dagordningen godkändes 

 

2. Val av protokolljusterare: Agne Björklund 

 

3. Hopahjolas årsmöte: årsmöte 15/9 (tisdag 18-21), 28/8 vill de ha svar på vilka ombud som 

ska komma. Simon Petersson blir ombud för oss.  

 

4. Utvärdering länsstämma: skjuts upp till nästa möte eftersom Silke är sjuk. 

 

5. Verksamhetsplan: genomgång av verksamhetsplan. Silke och Jan ska gå igenom ekonomi 

tillsammans. Jan föreslår att han informerar kring klimatnätverket, som stående punkt, vid 

länsförbundets styrelsemöten. Vi bör upprätta kontaktlista till kretsarna och tilldela 

ansvarsområden (kontaktpersoner till kretsarna) till styrelsen. Vi borde författa en 

informationstext till kretsarna. Simon tar reda på datum för kretskonferens. Nya projekt till 

för 2021 bör specificeras så att beslut kan tas i god tid. De projekt som är igång och på gång 

bör kopplas till årshjulet. 

 

6. Svar från landshövding: alla har läst, vi gav David eget inflytande över svaret till 

landshövdingen. För framtiden borde styrelsen engagera sig mer i skrivelser mm. 

 

7. Utbildningar i länet: Natursnokskurs 22-23 augusti (se hemsidan). Naturguide och 

välmående 19-20 september. Anmälan sker i augusti, genomförande i Karlskoga kostar 

800 kr för medlemmar (se hemsidan). 

 

8. Infopunkt 

a) 18sept - länsstyrelsen har dag om vitryggig hackspett/naturvård 

(lövsskogsåtgärder) i Stråssa. Formell inbjudan kommer senare.  

b) Ekonomi. Handlingarna från stämman är inskickade och återbäringen är på gång.  



 

c) Föregående protokoll: framtida protokoll justeras genom mail och laddas upp på 

naturkontakt efter påsyn. Påskrift sker när vi är samlade. Angående punkt i 

föregående protokoll: Styrelsen beslutar att Agne tar på sig Mossgruvans 

samfällighet, Eva får i uppdrag att ordna kontaktlista till styrelsen. 

d) Övrigt  

- Vi vill gärna ha en lista på naturvårdsgrupper. Agne kollar Ulf Allvins grupp om 

vitryggig hackspett.  

- Vi borde starta en teamschatt för styrelsen samt messenger (vi lämnar teknik 

för snabbkommunikation till nästa möte). Simon kollar och återkommer 

- Ny mail till föreningen: orebrolan@naturskyddsforeningen.se (Simon har 

inlogget) 

- Årshjulet för 2019 utskickat till styrelsen, vi behöver 2020, My kontaktar Kajsa 

om ett nytt. 

- Vi behöver en uppdaterad kontaktlista till styrelsen. 

 

9. Nästa möte 2020-08-19 Teamsmöte kl 18.00 

 

10. Mötet avslutas 

mailto:orebrolan@naturskyddsforeningen.se

