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Org. nr: 875001-8205       

Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län, Måndag 7 februari 2022 kl 18:00-20:00 på 

digital teams, Örebro 

Kallade: Ann-Sofi Eliason, Silke Frank, Niklas Jakobsson, Jan Greve, Agne Björklund, My Soling, Hanna 

Karlsson, Oula Hussein 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen godkänns  

3. Val av sekreterare - Jonas 

4. Val av justerare - Agne  

5. Föregående protokoll godkänds 

6. Ekonomi- Jan informerar om ekonomin inför årsredovisning. Hopajolas redovisning gör vi 

och deras kostnader redovisas och intäkter, detta ska gå på ett. Länsförbundet har olika 

projekt som har olika budget och uppdrag redovisas som vi gör under åren. En balans och 

resultaträkning har gjorts som är mindre detaljerade än tidigare och med ändrat utseende. 

Denna innehåller noter med mer information om punkter. 

a) Resultaträkning- totala intäkter uppges till ca sex miljoner för projekt samt fakturering. 

Förändringen i avsättningar som gjorts är de projekt vars medel inte användes och ska 

inte redovisas som en vinst. Dessa medel har matchas i redovisningen mott en 

”låtsaskostnad”. Har även framställt ett rörelseresultat med x kostnad. 

b) Balansräkning- 3 miljoner finns i kassa och 1 miljon i fodringar som totalt är ca 4 miljoner. 

Detta är finansierat av de 3 miljoner som fanns i avsättningar för projekt som inte gjordes 

kvar/pengar inte användes upp. Dessa är reserverade för att användas till att slutföra de 

projekten. Dessa pengar täcker de behov som finns. Under långfristiga skulder skrivs nu 

Hopajola som tidigare var en avsättning. Avsättningar har lösts upp och redovisas som 

”vinst” blir om vi redovisar enbart 30´ i vinst blir det inte hållbart framöver.  

c) Noter- Noterna ger info. Försäljningen är den som har skett inom naturskyddsföreningen 

den mellan hoppajola och nora ca 1,2 milj. Not 3 visar att vi gör förlust. Not 3 visar 

avsättningar som gjordes år 2021 och de belopp som var reserverade till specifika 

projekt. Not 5 visar rörelseresultatet mellan länsförbundet och kansliet. Not 6(?). Not 7 

visar uppräkning på avsättningar av projekt och var vi har för åtagande gentemot dem 

framåt.  

d) Bokslut- Vi har stora förluster och det syns inte som så mycket då vi upplöst avsättningar. 

Silke informerar tanken med avsättningarna ifrån föregående år och om hur pengar 

öronmärkts för att används till kansliet 

e) Kommentarer- Jan diskuterar det faktum att vi går back så pass mycket och en 

diskussion med Silke förs om vi glömt faktura. Silke och Jan går gemensamt över 

fakturor som rör punkter 103, 104 och övrigt i årsredovisning efter mötet. 

f) Beslut- Vi beslutar att godkänna Jans bokslut med reservation för förändringar i fakturor 

som görs tillsammans med Silke. Vi beslutar att lägga fram detta bokslut till 

årsrevisorerna.  

g) Övrigt- Hala informerar om att grön i natur ska byta namn till språk mellan tallarna och att 

detta är pågående. 

7. Verksamhetsplan 2022 - Detta diskuteras nästkommande möte 

8. Verksamhetsberättelse 2021 - Silke har börjat ändra i verksamhetsberättelsen och ber alla 

övriga styrelsemedlemmar att göra ändringar och tillägg. Detta ska vara färdigställt den 28 

februari. 
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Org. nr: 875001-8205       

9. Personal 

a. Verksamhetsutvecklare - Silke informerar att Sandra jobbar bara 35% just nu. Jan frågar 

om e-fakturor och att Sandra måste skicka dessa till Jan då han inte har åtkomst.  

b. Kommunikatör - Amanda slutar 20 februari     

c. Rekrytering ny kommunikatör/ administratör - Silke informerar om att en ny rekrytering är 

nödvändig och en diskussion mellan styrelsemedlemmarna är att annonser bör skickas ut. 

Även att ta kontakt med de kandidater som tidigare sökt tjänsten. Silke kommer att ta på 

sig detta men får hjälp av Hanna som erbjuder sig. Ann-Sofie ställer även upp och kan 

hjälpa till med rekrytering/annons. 

d. Ny anställd Projektledare Jonas Ohlsson - Silke informerar om ny projektledare Jonas 

Ohlson som ska arbeta med vattenprojektet. Jonas presenterar sig och berättar att han 

studerar 50% till gymnasielärare och har påbörjat sin tjänst hos oss med en 

provanställning på 3 mån som kan leda till en tjänst på 3 år. Jonas har engagerat sig 

mycket inom klimat i Örebro tidigare.   

e. Arbetsgivare möte 24 januari - Silke informerar om arbetsmötet och att de fick information 

ifrån HR om hur man bör föra lönesamtal och om styrgrupps utbildning.  

26 mars är det arbetsgivarmöte i Stockholm som Silke ska delta på.  

  

10. Valberedning första möte - Hanna informerar om att valberedningen har dragit igång. Silke 

informerar också om att de fortsätter sitt arbete med att finna suppleant och ordinarie 

medlemmar.     

11. Skogsfrågor - Niklas är inte närvarande men Silke informerar om att skogsgruppen är mycket 

aktiv och har överklagningar pågående. Silke informerar om att hon själv, Niklas och Lotta 

samt David fått inbjudan av länsstyrelsen att diskutera skogsprogrammet. 

Skogsprogrammet skrev vi inte under så en diskussion om varför och våra anledningar 

kommer att framföras.   

12. Natursnokarna - Ann-Sofie informerar om att hon inte kunde delta under deras konferens i 

helgen men att de på fredag 11/2 ska ha en sammanställning av det protokollet.  

Ann-Sofie kommer framföra detta nästkommande möte. En fråga ställdes under denna 

konferens om hur natursnockarna kan ha få större samverkan med länsförbund och kretsar i 

regionerna.      

13. Klimatnätverket - Jan informerar om klimatalliansen. Informerar om att de har bjudit in 

politiker till case diskussion om klimatet. Nytt sådant kommer även ske den 2 mars. En enkät 

håller på att skrivas med 12 frågor om klimatmotioner/klimatfrågor som ska skickas ut. Jan 

tar upp frågan om valstuga och om medel för att driva detta ska sökas inom 

naturskyddsföreningen. Martin informerar om blixtmedel och Silke och Jan ser detta som en 

möjlighet för att söka bidrag för en valstuga. Diskussion om profilkläder pratas om här och 

hur det ska beställas i framtiden. Martin informerar om att medel för detta finns avsatta hos 

riks men att detta gäller flaggor/pins och inte kläder. Diskussion om att Jan bör publicera på 

naturkontakt om vad de gör/ åstadkommit inom klimatnätverket. Silke informerar Sandra om 

att publicera på naturskyddsföreningen sociala medier om Fridays for Future som 

klimatnätverket medverkar i. 

14. Vatten - Silke informerar om att vattenprojekten är i full gång. 

15. Valåret 2022 - Det diskuteras att Länsförbundet inte gjort någon insats inför valåret ännu och 

hur vi ska ta det framåt. Sandra bör kontakta kretsarna och fråga dem vad de behöver för 

stöd men även besvara deras fråga och stötta dem. Med ex. material m.m. Jan skickar info 

till Sandra om valet som finns ifrån riks och Silke kontaktar Sandra för att informera och fråga 

kretsarna. 
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Org. nr: 875001-8205       

16. Länsförbund emellan nätverksmöte den 31 januari 

a. stadgar översyn - Silke informerar om att det ska göras en översyn av riks stadgarna. Det 

ska tillsättas en kommitté som ska se över dessa stadgar och de ska nomineras. Martin ifrån 

riks informerar om att de försöker göra färdigt en uppdragsbeskrivning för denna kommitté. 

Silke framför att det saknas information om digitala frågor och att det är odemokratiskt att 

budgeten inte presenteras och att det inte fattas beslut om det. Martin ifrån riks informerar 

om svårighet att presentera budget pga att det inte finns någon överskådlig och ska arbeta 

vidare med frågan om digitala frågor, budget och uppdragsbeskrivning. Silke informerar att 

de nominerat två till kommittén och att många av förbunden har deltagit i framtagningen av 

dessa nomineringar.    

b. LUFO - Silke informerar om att projekt drar i gång nu med möjlighet till 

ledarskapsutbildning med certifikat och att information bör ges till kretsarna.  

17. Årshjulet - Tittar närmare på detta nästkommande möte då årshjulet inte var tillgängligt vid 

tillfället av mötet. 

18. Inkommande post - Silke informerar att vi fått post ifrån riks om inställda möten/konferenser 

på grund utav pandemin. Även fått post gällande stadgarna och ifrån Ingela från 

valberedningen.     

19. Kommande möten - Beslutas hållas den 28 februari klockan 18:30 på kansliet. Silke bjuder 

på semlor.     

a. Årsstämma ska vi har den 3 april 2022. Information ska skickas in 2 veckor innan. 

 

20. Övriga frågor - Jan belyser vikten av att mobilisera naturskyddsföreningens medlemmar nu 

när det är valår och att de har stor påverkan. Hala informerar om att hon ska utbilda nya 

naturledare i Sverige, att hon medverkat i tidning och radio, samt tagit kontakt med Bird Life 

Iran för att utveckla ett samarbete 

21. Mötet avslutas -  
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Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län, Måndag 7 februari 2022 kl 18:00-20:00 på 


digital teams, Örebro 


Kallade: Ann-Sofi Eliason, Silke Frank, Niklas Jakobsson, Jan Greve, Agne Björklund, My Soling, Hanna 


Karlsson, Oula Hussein 


1. Mötet öppnades 


2. Dagordningen godkänns  


3. Val av sekreterare - Jonas 


4. Val av justerare - Agne  


5. Föregående protokoll godkänds 


6. Ekonomi- Jan informerar om ekonomin inför årsredovisning. Hopajolas redovisning gör vi 


och deras kostnader redovisas och intäkter, detta ska gå på ett. Länsförbundet har olika 


projekt som har olika budget och uppdrag redovisas som vi gör under åren. En balans och 


resultaträkning har gjorts som är mindre detaljerade än tidigare och med ändrat utseende. 


Denna innehåller noter med mer information om punkter. 


a) Resultaträkning- totala intäkter uppges till ca sex miljoner för projekt samt fakturering. 


Förändringen i avsättningar som gjorts är de projekt vars medel inte användes och ska 


inte redovisas som en vinst. Dessa medel har matchas i redovisningen mott en 


”låtsaskostnad”. Har även framställt ett rörelseresultat med x kostnad. 


b) Balansräkning- 3 miljoner finns i kassa och 1 miljon i fodringar som totalt är ca 4 miljoner. 


Detta är finansierat av de 3 miljoner som fanns i avsättningar för projekt som inte gjordes 


kvar/pengar inte användes upp. Dessa är reserverade för att användas till att slutföra de 


projekten. Dessa pengar täcker de behov som finns. Under långfristiga skulder skrivs nu 


Hopajola som tidigare var en avsättning. Avsättningar har lösts upp och redovisas som 


”vinst” blir om vi redovisar enbart 30´ i vinst blir det inte hållbart framöver.  


c) Noter- Noterna ger info. Försäljningen är den som har skett inom naturskyddsföreningen 


den mellan hoppajola och nora ca 1,2 milj. Not 3 visar att vi gör förlust. Not 3 visar 


avsättningar som gjordes år 2021 och de belopp som var reserverade till specifika 


projekt. Not 5 visar rörelseresultatet mellan länsförbundet och kansliet. Not 6(?). Not 7 


visar uppräkning på avsättningar av projekt och var vi har för åtagande gentemot dem 


framåt.  


d) Bokslut- Vi har stora förluster och det syns inte som så mycket då vi upplöst avsättningar. 


Silke informerar tanken med avsättningarna ifrån föregående år och om hur pengar 


öronmärkts för att används till kansliet 


e) Kommentarer- Jan diskuterar det faktum att vi går back så pass mycket och en 


diskussion med Silke förs om vi glömt faktura. Silke och Jan går gemensamt över 


fakturor som rör punkter 103, 104 och övrigt i årsredovisning efter mötet. 


f) Beslut- Vi beslutar att godkänna Jans bokslut med reservation för förändringar i fakturor 


som görs tillsammans med Silke. Vi beslutar att lägga fram detta bokslut till 


årsrevisorerna.  


g) Övrigt- Hala informerar om att grön i natur ska byta namn till språk mellan tallarna och att 


detta är pågående. 


7. Verksamhetsplan 2022 - Detta diskuteras nästkommande möte 


8. Verksamhetsberättelse 2021 - Silke har börjat ändra i verksamhetsberättelsen och ber alla 


övriga styrelsemedlemmar att göra ändringar och tillägg. Detta ska vara färdigställt den 28 


februari. 
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9. Personal 


a. Verksamhetsutvecklare - Silke informerar att Sandra jobbar bara 35% just nu. Jan frågar 


om e-fakturor och att Sandra måste skicka dessa till Jan då han inte har åtkomst.  


b. Kommunikatör - Amanda slutar 20 februari     


c. Rekrytering ny kommunikatör/ administratör - Silke informerar om att en ny rekrytering är 


nödvändig och en diskussion mellan styrelsemedlemmarna är att annonser bör skickas ut. 


Även att ta kontakt med de kandidater som tidigare sökt tjänsten. Silke kommer att ta på 


sig detta men får hjälp av Hanna som erbjuder sig. Ann-Sofie ställer även upp och kan 


hjälpa till med rekrytering/annons. 


d. Ny anställd Projektledare Jonas Ohlsson - Silke informerar om ny projektledare Jonas 


Ohlson som ska arbeta med vattenprojektet. Jonas presenterar sig och berättar att han 


studerar 50% till gymnasielärare och har påbörjat sin tjänst hos oss med en 


provanställning på 3 mån som kan leda till en tjänst på 3 år. Jonas har engagerat sig 


mycket inom klimat i Örebro tidigare.   


e. Arbetsgivare möte 24 januari - Silke informerar om arbetsmötet och att de fick information 


ifrån HR om hur man bör föra lönesamtal och om styrgrupps utbildning.  


26 mars är det arbetsgivarmöte i Stockholm som Silke ska delta på.  


  


10. Valberedning första möte - Hanna informerar om att valberedningen har dragit igång. Silke 


informerar också om att de fortsätter sitt arbete med att finna suppleant och ordinarie 


medlemmar.     


11. Skogsfrågor - Niklas är inte närvarande men Silke informerar om att skogsgruppen är mycket 


aktiv och har överklagningar pågående. Silke informerar om att hon själv, Niklas och Lotta 


samt David fått inbjudan av länsstyrelsen att diskutera skogsprogrammet. 


Skogsprogrammet skrev vi inte under så en diskussion om varför och våra anledningar 


kommer att framföras.   


12. Natursnokarna - Ann-Sofie informerar om att hon inte kunde delta under deras konferens i 


helgen men att de på fredag 11/2 ska ha en sammanställning av det protokollet.  


Ann-Sofie kommer framföra detta nästkommande möte. En fråga ställdes under denna 


konferens om hur natursnockarna kan ha få större samverkan med länsförbund och kretsar i 


regionerna.      


13. Klimatnätverket - Jan informerar om klimatalliansen. Informerar om att de har bjudit in 


politiker till case diskussion om klimatet. Nytt sådant kommer även ske den 2 mars. En enkät 


håller på att skrivas med 12 frågor om klimatmotioner/klimatfrågor som ska skickas ut. Jan 


tar upp frågan om valstuga och om medel för att driva detta ska sökas inom 


naturskyddsföreningen. Martin informerar om blixtmedel och Silke och Jan ser detta som en 


möjlighet för att söka bidrag för en valstuga. Diskussion om profilkläder pratas om här och 


hur det ska beställas i framtiden. Martin informerar om att medel för detta finns avsatta hos 


riks men att detta gäller flaggor/pins och inte kläder. Diskussion om att Jan bör publicera på 


naturkontakt om vad de gör/ åstadkommit inom klimatnätverket. Silke informerar Sandra om 


att publicera på naturskyddsföreningen sociala medier om Fridays for Future som 


klimatnätverket medverkar i. 


14. Vatten - Silke informerar om att vattenprojekten är i full gång. 


15. Valåret 2022 - Det diskuteras att Länsförbundet inte gjort någon insats inför valåret ännu och 


hur vi ska ta det framåt. Sandra bör kontakta kretsarna och fråga dem vad de behöver för 


stöd men även besvara deras fråga och stötta dem. Med ex. material m.m. Jan skickar info 


till Sandra om valet som finns ifrån riks och Silke kontaktar Sandra för att informera och fråga 


kretsarna. 
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16. Länsförbund emellan nätverksmöte den 31 januari 


a. stadgar översyn - Silke informerar om att det ska göras en översyn av riks stadgarna. Det 


ska tillsättas en kommitté som ska se över dessa stadgar och de ska nomineras. Martin ifrån 


riks informerar om att de försöker göra färdigt en uppdragsbeskrivning för denna kommitté. 


Silke framför att det saknas information om digitala frågor och att det är odemokratiskt att 


budgeten inte presenteras och att det inte fattas beslut om det. Martin ifrån riks informerar 


om svårighet att presentera budget pga att det inte finns någon överskådlig och ska arbeta 


vidare med frågan om digitala frågor, budget och uppdragsbeskrivning. Silke informerar att 


de nominerat två till kommittén och att många av förbunden har deltagit i framtagningen av 


dessa nomineringar.    


b. LUFO - Silke informerar om att projekt drar i gång nu med möjlighet till 


ledarskapsutbildning med certifikat och att information bör ges till kretsarna.  


17. Årshjulet - Tittar närmare på detta nästkommande möte då årshjulet inte var tillgängligt vid 


tillfället av mötet. 


18. Inkommande post - Silke informerar att vi fått post ifrån riks om inställda möten/konferenser 


på grund utav pandemin. Även fått post gällande stadgarna och ifrån Ingela från 


valberedningen.     


19. Kommande möten - Beslutas hållas den 28 februari klockan 18:30 på kansliet. Silke bjuder 


på semlor.     


a. Årsstämma ska vi har den 3 april 2022. Information ska skickas in 2 veckor innan. 


 


20. Övriga frågor - Jan belyser vikten av att mobilisera naturskyddsföreningens medlemmar nu 


när det är valår och att de har stor påverkan. Hala informerar om att hon ska utbilda nya 


naturledare i Sverige, att hon medverkat i tidning och radio, samt tagit kontakt med Bird Life 


Iran för att utveckla ett samarbete 


21. Mötet avslutas -  
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