
 

 

Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Örebro län 
Måndag 19/8 kl 18.00, Teams-möte 
 

Närvarande: Simon Petersson, Ina Knutsson, My Soling, Jan Greve, Kajsa Grebäck, Silke 
Frank.  

1. Val av protokolljusterare: Silke Frank 
 

2. Dagordning och föregående protokoll 
a) Dagordningen godkändes   

 
b) Föregående protokoll: Genomgång av föregående protokoll, kontaktlista och årshjul 
är uppdaterade. 
 

3. Nyhetsbreven ”Värmespången” och medlemsbrevet: Kajsa berättar att värmespången 
för aktiva i länsförbunden (kommunikation) Medlemsbrevet till alla medlemmar i 
länet med registrerad e-post. Varannan månad, ungefär, skickas dessa ut. Vad vill 
styrelsen ha med i dessa? Styrelsemedlemmarna funderar på vad vi vill ha med. Ina 
ger på förslag att vi i styrelsen ska presentera oss i breven, Simon kontaktar Eva och 
återkommer till styrelsen. Silke önskar att studiecirkeln om vatten i Nora kommer med 
samt att kontaktperson i styrelsen till respektive krets läggs med. 
 

4. Ansvarsfördelning facebook, instagram och hemsidan. Silke kan dela, men känner sig 
inte sugen på att skapa innehållet. Kajsa, Silke och Ina tar ett möte med Eva kring 
upplägget. 

 
5. Ska vi använda zoom? Styrelsen bestämmer att vi använder teams i fortsättningen. 

 
6.  Utvärdering länsordförandekonferens: Silke går igenom, det var en stor besvikelse på 

grund av att det inte fanns utrymme för lokala frågor. Nytt möte är inplanerat till 
hösten. Utvärdering av länsstämman: kritik att det syntes dåligt på skärmen. (Beslut 
om riksstämman tas idag). 

 
7. Hopajola årsmöte. Kajsa berättar att Anki vill komma och prata om bl.a. Hopajola. 

Framtidsveckan och miljövänliga veckan kommer i oktober. Vi bjuder in Anki till 
nästa gång. 

 
8. Gruppchatt; Styrelsen beslutar att vi använder WhatsApp.  

 
9. Ekonomi: Silke går igenom ekonomin. Alla skatter och avgifter betalda, lägre 

arbetsgivaravgift i år på grund av covid19. 
 

10. Personal: Silke berättar att möte med flera i personalen ska snart genomföras. 
 
  



 

11. Övrigt 
a)Årshjulet,  
Ansvar för projekt bör fördelas. 
 
Under augusti: styrelsemöte (genomförs idag). Kajsa återkommer om ansökan 
verksamhetsbidrag. 
 
Under september: ansökan till Hopajola, Styrelsemöte, verksamhetskonferens, 
Hopajola möte, Projektansökningar till riks. 
 
b) Verksamhetskonferens, 24-25/10. Simon organiserar helgen, Silke skickar budget 

för konferensen till Simon. 
 

c) Viltförvaltning, 28/8 deltar Silke på mötet. Silke pratar med Britt som också är 
vald. 

 
d) Remissyttrande (e-post från David): David önskar stöttning, Jan tar på sig det. 

 
12. Nästa möte 2020-09-17 Teamsmöte kl 18.00.  

 
13. Mötet avslutas  


