
 

 

Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Örebro län 
Tisdag 8/9 - 2021 kl 18.30, Teamsmöte 

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

Övriga närvarande: Martin Lindén (Riks). 

1. Öppnande av mötet 
2. Godkännande av dagordningen med tillägg på övriga frågor 
3. Val av justerare: Hanna Karlsson 
4. Föregående protokoll godkänns 
5. På gång på riks, info Martin: Ny styrelse efter riksstämman med många styrelsemedlemmar. 

Martin återkommer med presentation av undersökning av föreningslivet och 
anseendeindex. 

6. Ekonomi: Jan informerar att det inte går bra med bokföringen då Jan inte kommer in i 
systemet och rutiner saknas med dålig rapportering som följd. Jan föreslår att 
Handelsbanken blir vår andra bank under en period. Rutiner över projekten behöver ses 
över. Vi fattar beslut om att vi omfattar Handelsbanken som andra bank, alla pågående 
projekt går att följa på naturkontakt och vi följer upp ekonomin i separat excel-dokument. 

7. Personal 

a) På grund av pandemin gäller hemmakontor fram till den 30 september 
b) Silke informerar att vår kommunikatör är sjukskriven. Vi bör tim-anställa en 

kommunikatör, vi kollar upp vad vi kan uppbåda för folk och meddelar Silke. 

8. Skogsfrågor 

a) Garphytteklint Örebro: Vi beslutar att ge David i uppdrag att formulera en kort 
sammanfattning i ärendet och specificerar frågan/frågorna som Länsförbundet ska 
ta ställning i. Detta ska ske i god tid innan (2 veckor) nästa styrelsemöte 2/10. 

b) Hästtjärnsberget i Hällefors och Nora kommuner; skydda skogen betala kursen 
c) Insändare om strandskyddet ser bilaga beslut, Silke informerar. Silke skickar in 

insändaren. 
d) Hur förhåller vi oss till vindkraftverks frågor diskussion/ beslut ta till er riks hållning i 

fråga ser här https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ny-rapport-sa-kan-
hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige/. Jan skickar ut sammanfattningen till styrelsen 
för ställningstagande vid kommande möten. 

9. Natursnokarna Ann-Sofie informerar vid kommande möte. 
10. Hopajola årsmöte 7 september Silke informerar. De vill att styrelsen är delaktiga i två 

projekt gällande viltvårdsfrågor och naturvårdsfrågor. Möte om biologisk mångfald 
kommande år 9/9, Silke deltar och infrmerar styrelsen vid kommande möte. 

11. Årshjulet - Silke informerar, övrigt: miljövänliga veckan/framtidsveckan 40 - 43. 
12. Verksamhetskonferens 2 - 3/10 i Sixtorp, vi bjuder inte in kretsordförande. Niklas informerar 

om program och skickar ut förslag till styrelsen. 
13. Kretskonferens hållas 13/11 på Naturens hus. input från din kretskontakt? Information från 

alla. Sammanfattningar skickas via mail till My måndag 13/9. 
14. Inkommande post; Silke informerar att all post är utskickad. 
15. Övriga frågor:  



 

a) Digital underskrift; Silke kontaktar Anki och Riks.  
b) Jan informerar om att det den 24/9 är Klimatmarsch 15.45-18.00, Silke skickar ut till 

alla medlemmar.  
c) Jan frågar om att kallelse går ut till så många, diskussion om transparens.  
d) Silke informerar om samtal med miljöpartiets 40-årsdag. 

16. Kommande möten: 

- 2-3 /10 (vid verksamhetskonferensen).  
- 10/11 kl 18.30 via zoom  
- 15/12 kl 17.15 på kansliet, Silke ordnar fika.  

17. Mötet avslutas 


