
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län 

Onsdag den 18 augusti 2021, Kl. 17:00 Norrgårdens Hembygdsgård, Kristinehamn. 

Närvarande: Silke Frank, Jan Greve, Ann-Sofi Eliasson, My Soling 

Besökande vid mötet: Lars Mys från Degerforskretsen  

1. Silke öppnar mötet 

2. Dagordningen godkänns     

3. Jan väljs att justera protokoll     

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna   

5. Ekonomi: Jan informerar att verifikationer saknas, Silke har en del på sitt bord och skickar till Jan. Förslag 

på att skaffa en ny bank diskuteras, Jan kollar med Handelsbanken. 

6. Personal 

a) Rekrytering verksamhetsutvecklare: Silke informerar att Sandra Boström tar över som 

verksamhetsutvecklare efter Kajsa. Hon kommer att jobba 70 % som verksamhetsutvecklare och 

20 % i projekt. 

b) Silke informerar att Kajsa slutar 20/8.   

7. Skogsfrågor      

a) Beslut: Ska vi gå vidare med frågorna kring Garphytteklint Örebro (Davids mail bifogat kallelsen)? 

Frågan flyttas till nästa möte. 

b) Beslut: Hästtjärnsberget i Hällefors och Nora kommuner (Stens mail bifogat kallelsen). Ska vi 

betala för en inventeringskurs? Frågan flyttas till nästa möte. Uppdraget till styrelsen till nästa 

möte är att läsa Riksstyrelsens hållning kring vindkraft så att beslut kan tas under kommande 

möte.  

8. Natursnokarna; Ann-Sofie informerar att det blir möte under kommande vecka. 

9. Silke informerar om Hopajola: Årsmöte den 7 september i Rånnesta (Silke deltar för länsförbundets 

räkning). 

10. Årshjulet går vi igenom under kommande möte.     

11. Verksamhetskonferens 2-3/10 i Sixtorp, Ann-Sofi ansvarar för mat. Silke och Niklas ansvarar för program. 

12. Kretskonferens 13/11 på Naturens hus: Styrelsen tar kontakt med tilldelade kontaktpersoner i kretsarna 

och frågar om teman som önskas på konferensen.    

13. Inkommande post     

a. Inbjudan invigning av naturreservatet Björkön 11 september. Ann-Sofi kommer närvara. 

b. höstterminen 2021 med Örebro Föreningsråd läs bifogad fil. 

c. Länsordförandekonferens i Örebro 23-24/10 2021. Vindkraft och skogsfrågor föreslås som teman. 

14. Kommande möte: 8/9-2021 kl 18.30 via teams. Kommande möten när ska vi träffas under hösten; 

Styrelsen får i uppdrag att fundera på dagar det passar så att vi kan skapa ett schema. 

15. Mötet avslutas 


