
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län 

tisdag den 09 juni 2021, Kl. 18:30 digital via teams Naturenshus, Örebro 

Närvarande styrelsemedlemmar: Silke Frank, Niklas Jakobsson, Jan Greve, Agne Björklund, My Soling 

Övriga närvarande: Martin Lindén, Hanna Karlsson 

 

1. Silke öppnar mötet 

2. Dagordningen godkänns     

3. Jan väljs att justera protokoll     

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna   

5. Information från Silke avseende riksstämman    

6. Martin Lindén från riksstyrelsen informerar om riksstämman, nästa riksstyrelsemöte i augusti. 

7. Ekonomi: Jan informerar, inloggningen på banken har ej funkat och det är ca en månads väntetid. Jan för 

förenklad bokföring i väntan på att tekniken ska börja fungera. Kort diskussion kring eventuellt byte av 

bank till hösten. 

a) Silke informerar om att vi fått utökat anslag 33 333 kr från riks folkrörelsemiljonen 

8. Personal 

a) Rekrytering verksamhetsutvecklare: Silke informerar att 20 ansökningar har kommit in, nu ska 

bedömning göras.   

9. Skogsfrågor      

a) Silke informerar om hemställan Dovreskogen    

10. Örebrokrets, Sörbyskogen. Sörbyskogen utgår från detaljplaneringen berättar Hanna. 

11. Natursnokarna; Ann-Sofie ej närvarande.     

12. Silke informerar om Hopajola: vi är valberedning för Hopajola och detta bör införas i årshjulet  

13. Silke informerar om ROS och deras frågor     

14. Silke informerar om Halas arbete med integration, vilket flyter på fint  

15. Vattennätverket: My pratar med Kajsa och skriver ihop information till styrelsen  

16. Jan informerar om klimatnätverket och arbetet med koldioxidbudget samt samrådsgrupper.  Diskussion 

kring regionens samrådsgrupp, vilka ej godtar ideella föreningar. Niklas får i uppdrag att ställa frågan om 

varför de inte har ideella sektorn finns representerad.  

17. Silke informerar om årshjulet. 

18. Diskussion kring kretsar och kretskontakter. Silke skapar lista med kretskontakter som styrelsen har 

ansvar för.      

19. Silke informerar kring verksamhetsberättelse    

  



20. Inkommande post     

a) Remissversion Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025 

https://utveckling.regionorebrolan.se/siteassets/regional-utveckling/dokument-regional-

utveckling/dokument-kultur-och-ideell-sektor/remissversion-plan-for-civilsamhalle-och-social-

ekonomi-2022-2025.pdf 

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/kultur-och-civilsamhalle/vart-uppdrag/handlingsplan-

for-civilsamhalle-och-social-ekonomi-2018-2021/remissversion-plan-for-civilsamhalle-och.social-

ekonomi-2022-2025/ 

Silke tar reda på datum för inlämning 

21. Övriga frågor 

a) Brevens bruk vindkraft (Östernärke naturvårdsförening). I dagsläget utreder man möjligheten för 

två vindkraftverk. Hanna informerar kring arbetet med detta i örebrokretsen. Silke går vidare och 

knyter ihop kontakterna för arbetet. 

22. Kommande möte: Vi planerar 18/8 tillsammans med Värmlands länsförbund samt avtackning av Kajsa. 

23. Mötet avslutas 


