
 

 

Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Örebro län 
Tisdag 18/5-2021 kl 16.30, Naturens Hus 

Närvarande styrelsemedlemmar: Ann-Sofi Eliason, Silke Frank, Jan Greve, Agne Björklund, My Soling, 
Hanna Karlsson 

Övriga Närvarande: Ankie Rauséus, David Tverling, Elin Iderström, Hala Buraq 

1. Öppnande av mötet 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av justerare: Hanna väljs till justerare 
4. Föregående protokoll godkändes 
5. Länsstämman reflektion: Stämman var produktiv men höll på för länge 
6. Riksstämman: Digital stämma mellan 26/5 - 2/6. Silke kommer att delta och informerar 

styrelsen om mötet 
7. På gång på SNF Riks: Silke informerar om Biologiska mångfaldens dag samt att 

vindkraftsrapport nu är släppt. För övrigt lanseras rikswebb 14/6 och 28/5 lanseras 
webbkalender. 

8. Ekonomi: Jan informerar om läget med banken. Har ej fått full tillgång till föreningens 
ekonomi än. 

9. Personal 
a. Rekrytering verksamhetsutvecklare: Styrelsen beslutar att rekryteringsprocessen 

kan starta. Silke, Niklas och Elin jobbar med ärendet.   

b. Arbetsgivaremöte den 10 maj: Silke informerar, Arbetsgivarnas konferens kommer 
hållas 17-18/9 i Värmland.  

10. Naturkontakt anmälan och genomgång: Elin informerade kort. De som är berörda kommer 
att bjudas in till informationsmöte som Elin organiserar. 

11. Skogsfrågor: David informerar om bl.a. Politisk påverkan och strategier för skogsfrågor. 
Hanna kommer att vara styrelsens representant för skogsfrågor. 

a. Hemställan Dovreskogen: Silke informerar- Mottagningsbevis på inkommet yttrande 
skickat. 

b. Örebrokrets, Sörbyskogen: Silke informerar- Inget svar på yttrande inkommit. 

12. Natursnokarna: Ann-Sofi informerar. Natursnokarna fyller 30 år i år. På grund av corona-
läget har aktiviteten i år än så länge varit låg men man räknar med att dra igång i september. 

13. Hopajola: Ankie informerar om biologiska mångfaldensdag och artportalen. Årsmöte hålls 
7/9 på Naturens teater i Ronnesta. 6/6 är deadline för att få in höstens aktiviteter i 
guideprogrammet.      

14. Integration, Luften är fri, samarbete med Livsstilsmotagningen Karlskoga: Hala informerar 
om arbetet. Arbete med barn och ungdomar kommer att starta i höst, Silke undersöker 
möjligheten att söka pengar för verksamheten. 

15. Vattennätverket: Silke informerar. My tar kontakt med Kajsa om kontaktuppgifter samt 
underlag för vad vattennätverket jobbar med.    

16. Klimatnätverket: Jan informerar om arbetet i klimatnätverket och försöken att påverka 
politiken. 26-28/5 kommer utbildningsdagar kring koldioxidbudget att hållas. Jan kommer 
att delta. 

17. Årshjulet: Silke informerar om årshjulet- inget denna månad. 
18. Verksamhetskonferens beslutas hållas 2-3/10 i Sixtorp.  



 

 

19. Kretsar: Silke informerar 
a. Kretskonferens beslutas hållas 13/11 på Naturens hus. Silke bokar lokal 

b. Styrelsen kretskontakt: Beslut att styrelsen kontaktar kretsarna innan nästa 
styrelsemöte. Styrelsemedlemmarna tilldelas kretskontakter, Silke ordnar med lista 
för ansvarsområden samt lista över natursnoksledare. 

20. Verksamhetsberättelse: Silke informerar. Arbetet med verksamhetsberättelsen påbörjad.  
21. Inkommande post: Silke informerar. Kontroll av post sköts av Silke, ingen post denna 

månad.     
22. Inga övriga frågor 
23. Kommande möten: Nästa möte 9/6 kl 18.30 (teamsmöte). Därefter 18/8 kl 17.30 Naturens 

hus. I övrigt har styrelsen beslutat att mötestid vid behov av akuta beslut hålls onsdagar kl 
20.00 över teams (max 15 minuter långa).    

24. Mötet avslutas 


