
 

 

Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Örebro län 
Tisdag 19/1-2021 kl 18.30, Teams-möte 

Närvarande: Kenny Petersson, Martin Linden, My Soling, Hanna Sjöberg, Malin Norberg, Jan Greve, 
Ina Knutsson, Silke Frank, Ann-Sofi Eliasson. 

1. Öppnande av mötet 
2. Val av ordförande: Ann-Sofi väljs till ordförande 
3. My väljs till sekreterare, Jan väljs till justerare. 
4. Godkännande av dagordning 
5. Föregående protokoll gicks igenom samt presentationsrunda av mötesdeltagare. 
6. Arbetsfördelning efter att Simon lämnat sitt uppdrag. Silke föreslår att Kajsa ingår i AU och 

hjälper till med bl.a. dagordningar. Ann-Sofi tar över Simons roll att ta emot e-posten. 
7. Kretskonferens  

a) vad måste göra inför detta? Kansliet ordnar med det tekniska inför mötet, i övrigt är 
det inte några förberedelser. 

8. Flygplats yttrande: Jan berättar om klimatnätverkets kamp mot flygplatsen. Nu finns två 
remissyttranden mot utbyggnad. Ett yttrande mot utbyggnad av flygplatsen föreslås skickas 
från Örebrokretsen. Tillägg bör göras om att flygplatsen inte bär sig. Ett annat yttrande 
skickas från NFÖL.  

9. Skogsfrågor. Simon var kontakt för skogsfrågor, mer info kommer till nästa möte 
10. Natursnokarna: Inget nytt sedan sist då RIKS gått ut med att avvakta under pandemin. 
11. Hopajola: Silke informerar, Britt vill gärna vara med vid nästa möte. 
12. Årshjulet gicks igenom: Kretskonferens i januari, tomt i februari. Länsstämman bestäms till 

28/4 en kväll, digitalt möte. Inbjudan kommer 30 dagar innan mötet. 
13. Verksamhetsberättelse: Ann-Sofi och Ina förbereder verksamhetsberättelsen under januari, 

projektansvariga skriver några rader kring projekten, Kajsa och Eva polerar utkastet. 
14. Verksamhetsplan för 2021: Silke och Kajsa kommer med förslag till nästa möte. 
15. Ekonomi  

a) Budgetutfall 2020 är inte färdigt.  
b) Budgetförslag 2021.  
c) Silke ordnar med verktyg för bättre möteskvalitet, bl.a. headset till NFÖLs styrelse 

16. Inkommande post, skrivelse och rapporter  
a) Länsordförandekonferens 27:e och söndag den 28:e mars 2021. Silke och Jan kommer 

att delta, vi har möjlighet att formulera frågor till konferensen. Martin berättar vilka 
som brukar vara med. 8/3 är anmälningsdag. Frågeställningar skickas senast 25/1 till 
gert.straschewski@naturskyddsforeningen.se  

b) Övrigt: Vattennätverk för länet startade 18/1. 
17. Övriga frågor: NFÖL införskaffar zoom-licens för att underlätta bl.a. årsmöten i kretsar. 

Martin berättar: Riksstämma kommer att bli digital, i slutet på maj, motionsstopp 31/1. 
18. Kommande möte: 24/2 kl 18.30 Zoom-möte (alternativt Teams-möte) 
19. Mötet avslutas 

 

 


