
Länsförbundsstyrelsemöte digitalt den 26/11 2020 kl.18.00-20.00 
 
Närvarande: 
Ledamöter: Silke Frank, Ann-Sofi Eliason, Ina Knutsson, Jan Greve, Simon Petersson, My 
Soling 
 
Kansliet: Kajsa Grebäck. 
 
Inbjudna: Tomas Bergqvist (Valberedningen), Roger Björkeroth och Kenny Peterson 
(revisorer) 
 

1. Mötet öppnades. 
 

2. Till mötessekreterare valdes Ann-Sofi Eliason och till justerare Ina Knutsson. 
 

3.  Dagordningen godkändes. 
 

4. Föregående protokoll godkändes.  
 

5. Tomas Bergqvist fick ett glatt besked att alla styrelseledamöter vars post går ut till 
nästa årsstämma tackar ja till att väljas in i styrelsen för nästkommande period och 
att Simon ställer upp som ordförandekandidat. Det finns önskemål att 
valberedningen söker två ledamöter till och att få en ledamot med 
invandrarbakgrund. Revisorerna vill ha en auktoriserad revisor med sig i kommande 
revision vilket godkänts av årsstämman. Valberedningen ska medverka till att hitta en 
auktoriserad revisor som vill ta på sig uppdraget. Medel finns avsatt till detta.  

 
6. Ekonomin: Silke informerade att ekonomin är god. 

 
a. Personalfrågor: Silke har haft utvecklingssamtal med våra 5 anställda. Kajsa, Anki, 

Hala, Eva, och David. Stämningen är god och alla trivs bra. Anki är den som har en 
hög och smått stressad arbetsbelastning med många uppdrag att rodda själv. 
Utvecklingssamtalen finns dokumenterade. 

 
7. Kretskontakt ska göras v.49. Informera bla om en digital kretsträff den 23-24/1. 

Frågor att ta upp: Finns det ett behov av en kretsträff i januari? Vilken dag kan passa 
bäst? Funkar digitalt? Vad vill ni att vi kan vara behjälpliga med?  Kajsa formulerar en 
lathund/formulär till oss. 
 

8. Beslut: Vi nominerade Agne till Vilt och Naturvårdskommittén, VONK. De träffas 4 ggr 
om året och diskuterar viltvård, avskjutningar etc. Silke sitter också med som 
ersättare. VI ÄR PÅ DJUREN OCH NATURENS SIDA; pling. 
 

9. NaturSnokarna: SnokLok Ann-Sofi kunde glädjande meddela att ytterligare två 
snokgrupper har startats i länet och två till är på gång i vår. Integrationsgrupp på 
gång med Hala från Karlskoga. Dialog med riks. Planerad SnokLok träff i Stockholm 



den 6-7/2 2021. Vi jobbar på med att skapa tätare kontakter och ”pepptalk” med 
snokledare och kretsar. 
 

10.  Verksamhetsberättelse. Beslut: Eva skapar ett Google dokument som skickas ut till 
styrelsen, alla läser och kompletterar om det behövs så godkänner vi och 
sammanställer det på nästa styrelsemöte.  
 

11. Verksamhetsplan 2020. Beslut: Eva skapar ett Google dokument som skickas ut till 
styrelsen, alla läser och kompletterar med kretsarnas behov som vi har kontaktat 
innan nästa möte så godkänner vi och sammanställs verksamhetsplanen på nästa 
styrelsemöte. 

 
12. Inkommande post, skrivelser och rapporter  

 
a) Länsförbundsordförande konferensen var den 14-15/11. (digitalt) Ann-Sofi var med. 

VI ÄR MÅNGA, VI ÄR STARKA, VI ÄR UTHÅLLIGA (David Kilhberg) en bra 
sammanfattning av helgen. Vi diskuterade roller och relationer i 
Naturskyddsföreningen. Hur skapar vi bättre samarbete mellan alla nivåer? Idag finns 
det ett glapp mellan länen och riks. Det kommer att jobbas fram 
befattningsbeskrivningar/styrdokument/stadgar. Hur kommunicerar vi med 
varandra? Hur tränar vi att kommunicera, lyssna, tala och tolka? Vad förväntas av oss 
av varandra? När ges utrymme till mig? Blir rollerna tydligare, känns ansvaret större. 
Det är viktigt att alla känner en samstämmighet och att alla ska kunna känna sig trygg 
i sin roll. Då skapas en lättare förståelse och se över gränserna. Truls som var 
mötesledaren berättade om sin forskning om styrelse/föreningsrelationer. Protokoll 
från Riks läggs till handlingarna. 

 
b)  Viltkonferensen: Ingen hade medverkat. 
 
c)  På gång med nytt regionkansliavtal. Ser bra ut!  
        NU har de lyssnat på oss och det ska     vara klart innan den 30/12. 
 
d)  Värmespången inställd. 
         Beslut: Vi lägger ner! Vi tycker att det räcker med medlemsbrevet.  
 
e)  Martin är vår kontaktperson från riksstyrelsen.  
         Silke har i nuläget bra kontakt med honom. 
 
f)  Se Årshjulet på Naturkontakt 
 
g)  Simon meddelade att skogsnätverket ligger lågt just nu. 
         Beslut: Vi säger ja till att David företräder oss för skogsstyrelsen. 
 
h)  Klimatnätverket.  
         Beslut: Jan läser regionens klimatplan och gör ett remissyttrande angående 
hanteringen av regionens koldioxidbudget i klimatplanen. Ska vara inskickat till 
Länsstyrelsen den 30/11, så vi godkänner remissen i whatsappgruppen 



 
13. Övriga frågor: Vi har blivit tillfrågade att vara projektägare till förstudien för projektet 

”Lokala lösningar för globala utmaningar”. Vi tycker att det är ett intressant projekt 
men att det är för omfattande för att gå in som projektägare med så lite kunskap om 
projektet. Så pga att vi fick frågan i ett så sent skede, tackar vi nej till att vara 
projektägare.  

 
14. Vi beslutade om nästa möte. 

Tid: 14 december kl.18.00 – 20.00 (Digitalt) 
   

15. Mötet avslutades 
 
 
 
Justerat digitalt av Ina Knutsson 2020-12-10 

 
 
 


