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Org. nr: 875001-8205  Kallelse till styrelsemöte 
Naturskyddsföreningen i Örebro län  

Måndag 28 februari 2022 kl. 18:30-20:30 på Kansliet, Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 a, Örebro   

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

Närvarande:  

Ann-Sofi Eliason, Silke Frank, Niklas Jakobsson, Jan Greve, Agne Björklund samt  
Hanna Sjöberg som närvarade tom punkt 5 

 

1. Öppnandet av mötet  
Silke hälsade välkommen, bjöd på hembakade semlor och förklarade mötet öppnat 
 
2. Godkännande av dagordning beslut 
Föreslagen dagordning godkändes 
 
3. Val av sekreterare beslut  
Niklas Jakobsson väljs till sekreterare 
 
4. Val av justerare beslut  
Jan Greve väljs till justerare 

5. Valberedning 

Hanna Sjöberg representerar valberedningen och berättar i korthet om valberedningens arbete och presenterar 
preliminärt förslag till styrelseposter som de kommer presentera på kommande årsstämma.  
 
6. Föregående protokoll 
Niklas lyfter att det i föregående protokoll inte framgår vilka som närvarat utan bara vilka som kallats samt att 
Jonas (sekreterare) inte stod med som kallad. Silke gör en bilaga till föregående protokoll för att förtydliga det. 
Därtill var viss information svårtolkad kring ekonomin, svar och förtydligande hanteras under kommande punkt 7.  
 
7. Ekonomi info 
Jan går igenom utfall av ekonomin 2021 samt presenterar förslag på budget i enlighet med de förändringar som 
tidigare beslutats av styrelsen kring avsättningar.  Med dessa förändringar så blir ekonomin mer överskådlig och 
transparent. 
 
Några avsättningar kvarstår även framgent och ett par projekt är i skrivande stund ännu inte helt 
medfinansierade. Finansiellt kompenseras detta till stor del av de intäkter i form av OH-pålägg som görs på alla 
projekt. Det budgeterade ekonomiska resultatet av samtliga projekt då hänsyn tas till OH-pålägg är minus 15 000 
kronor. För mer detaljer se ”Budgeten för 2022” 
 
8. verksamhetsplan 2022  
Niklas lyfter diskussion om verksamhetsplanen kan och bör innehålla mätbara mål som kan följas upp (så kallade 
SMARTa mål – Specifika, Mätbara, Accepterade, Realiserbara och Tidsatta). Det är inte helt självklart hur dessa 
bör formuleras då vi inte alltid har rådighet för att de ska kunna uppnås. 
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Jan lyfter att man kan peka ut några områden som får extra fokus under ett år. Niklas menar att det speglas 
indirekt av de projekt som föreslagits och som även finns med i verksamhetsplanen. 
 
Beslut tas om att godkänna verksamhetsplan 2022 i nuvarande utformning. Beslut tas även om att ovanstående 
diskussion tillsammans med underlag från tidigare verksamhetskonferens ligger till grund för fortsatt dialog om 
och hur framtida mål och verksamhetsplan bör utformas. Beslut tas även om att verksamhetsplan för 2023 
färdigställs senast till 22-12-31 

9. verksamhetsberättelse 2021   
Silke informerar om att verksamhetsberättelse är på gång men ännu inte färdigställts vilket beror på personalläge 
och att flera inte inkommit med textunderlag. Länk till dokument ligger i kallelse för dagens möte, 
https://docs.google.com/document/d/10oJ090vZOdLuoI3t_j6X6mA8X0SJd5hr6ljzaHUvWbg/edit.  
 
Vi skriver ändringar direkt i detta dokument på ovanstående länk. De som inte skrivit eller skickat in underlag till 
Silke ser till att det färdigställs till senast måndag 7/3. Silke och Sandra färdigställer verksamhetsberättelse till 
senast onsdag 9/3. Silke stöter på Halah och David för underlag. Niklas går igenom det som skrivits så långt och 
justerar för att försöka avlasta Silke och Sandra.  
 

10. Personal  

Silke informerar om att verksamhetsutvecklaren jobbar endast 35 procent av hälsoskäl och bedömningen är att 
arbetsnivån även fortsatt kommer ligga på den nivån. De timmar som verksamhetsutvecklaren arbetar fungerar 
det bra. Bedömningen är att vi behöver en vikarie på 30-40 procent av en heltid. 
 
Tidigare kommunikatör har sagt upp sig. Rekrytering av ny kommunikatör pågår. Niklas lyfter om det finns 
intresse av att ge förslag på eventuella kandidater? Silke menar att det är positivt. Niklas återkopplar namn och 
kontaktuppgifter på eventuell kandidat samt tar en första kontakt.  
 
Ann-Sofie, Silke och Hanna går igenom ansökningar, betygsätter i mall och kallar till intervju. 
 
11. Skogsfrågor  
Niklas har inte haft möjlighet till dialog med David och har inget nytt att rapportera. Silke informerar om att överklagan för 
avskogning av Backa skogen gått igenom och därmed ej aktuellt med avverkning. Den mall som riks har tagit fram har varit 
värdefull i arbetet som skogsgruppen lagt ner. 

12. Natursnokarna 

Ann-Sofie informerar om arbetet med Natursnokarna men pga tidsbrist så hänvisas till det som läggs i protokollet 
under ”saker på gång” för egen läsning i efterhand. Saker på gång 

 Inför ev utv projekt ska vi ta reda på det reg/lokala intresset för att ha snokande, mer om 
barnperspektivet och sätt att bredda med mer mångfald inom Snokarna samt en enklare 
benchmarketingstudie 

 Känd seriefigur – utreder nu om ev samarbete 

 Tekniska museet – stor utställning på gång i samarbete med andra 

 europeiska muséer om ZeroCitys – de vill ha snokande 

 Storsnokträffen – nytt koncept 19–20 nov för att bygga mer nätverk i Natursnokarna 

 Information och träffar är inbokade för att styrelseledamöter ska få mer koll på Natursnokarna och ge 
möjlighet till utbildning för mer information om vad natursnok innebär  
             

Ann- Sofie berättar att intervjuer av snoklok genomförts för att höra vilken koppling och stöd som finns med 
länsförbunden? Lite kontakt med Länsförbundet, mycket bygger på att kretsarna gör arbetet själva. Många 
kretsar vill ha Natursnokar men det räcker inte med ett Snoklok för att det ska hända.  
I vissa regioner har regionala verksamhetsutvecklare avsatt tid åt natursnokarna som ger bättre förutsättningar. 
De kan då bidra till att hitta lokala ledare, bygga nätverk, anordna lokala träffar och ansvara för utbildning och 
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snokträff för ledare. 
    
Ann-Sofie informerar om att snokloken har uppmanats att ställa följande fråga till länsförbundens styrelser. 
”Rikskansliet utgör idag en stödjande funktion för att underlätta för Natursnokande i landet och kommer att 
fortsätta med det, men kan inte ensamt ansvara för lokalt varaktigt snokande i den utsträckning som behövs. 
Finns det ett intresse i ert länsförbund för att ta ansvar för/äga arbetet med att driva snokandet i ert område? 
Med äga menas. 

 ta ansvar för att om en snokledare slutar så går inte gruppen under utan kretsstyrelsen/länsförbundet tar 
ansvar för att hitta en ny snokledare 

 marknadsföra Natursnoksgruppens aktiviteter 

 se till att snokledarna inte är ”för ensamma”  
     

13. Klimatnätverket 

Jan informera om att de om två dagar har de politikerträff för Örebro kommun för att diskutera den kommunala 
klimatpolitiken. Det sker i form av ett praktikfall. 
 
En cykeldemonstration för klimatet håller på att planeras till slutet av mars. Viktigt att Jan skickar info till Sandra 
så att det kan publiceras och spridas 
 
En ansökan har skickats in (350 kr) för att få resa ett tält på torget utanför Örebros kommunhus i samband med 
kommunalvalet i september. Om det beviljas behövs mindre inköp för tält, bord och dylikt. Jan kollar möjligheter 
till finansiering för det och återkopplar till nästkommande styrelsemöte. 
 
Fråga lyfts om vi mäktar med att göra något liknande praktikfall på regional nivå. Silke menar att vi inte borde 
släppa den idén. Jan bedömer att det inte är så omfattande arbete och skissar på ett förslag till näsa 
styrelsemöte.  
 
14. Vatten  
Silke informerar om att alla projekt rullar på enligt plan 

 
15. Länsordförandekonferensen 
Äger rum den 26–27 mars i Stockholm på Naturskyddsföreningens rikskansli. Silke är anmäld. Det finns möjlighet 
för ytterligare en person i styrelen att delta ,  

 

16. Stadgar översyn  
En kommitté från riks och länsförbund har startat en grupp för att se över om och hur stadgar kan komma att 
behöva förändras framöver. Träffen äger rum den 17 mars kl.18.30-20.30   
temamöte om Stark och demokratisk folkrörelse och information har gått ut till styrelsen. 
  
17. LUFO  

Det finns möjlighet att delta i en pilotkurs för diplomering i ledarskap. Information har gått ut till styrelsen. Ann-
Sofie har anmält intresset och Niklas överväger det. 
 
18. Framtidsstrategie 2024-2027  
Det är fem olika målområden och fem digitala träffar. Bland annat handlar två av dem om klimatet och djur. Bra 
om Agne och Jan kan delta. Om inte Jan har möjlighet kanske någon annan från klimatgruppen kan närvara. Mer 
information i utskickta material inför styrelsemöte  

19. Årshjulet 
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Niklas läser upp årshjulet för det som händer i mars. Viktigt att få in ansökningar innan 1 mars. Det finns en 
ansökan för medfinansiering för klimatstationen som Silke ska skriva under 
 
20. Inkommande post  

Silke informerar om det som inkommit 
21. Kommande möten  

Årsstämma är den 3 april 2022 och har vi inte anmält oss ännu så gör det.  
Nästa styrelsemöte blir digitalt den 21 mars kl 18:30 

 
22. Övriga frågor  

Inget att notera 

23. Mötet avslutas 
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Org. nr: 875001-8205  Kallelse till styrelsemöte 
Naturskyddsföreningen i Örebro län  


Måndag 28 februari 2022 kl. 18:30-20:30 på Kansliet, Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 a, Örebro   


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


Närvarande:  


Ann-Sofi Eliason, Silke Frank, Niklas Jakobsson, Jan Greve, Agne Björklund samt  
Hanna Sjöberg som närvarade tom punkt 5 


 


1. Öppnandet av mötet  
Silke hälsade välkommen, bjöd på hembakade semlor och förklarade mötet öppnat 
 
2. Godkännande av dagordning beslut 
Föreslagen dagordning godkändes 
 
3. Val av sekreterare beslut  
Niklas Jakobsson väljs till sekreterare 
 
4. Val av justerare beslut  
Jan Greve väljs till justerare 


5. Valberedning 


Hanna Sjöberg representerar valberedningen och berättar i korthet om valberedningens arbete och presenterar 
preliminärt förslag till styrelseposter som de kommer presentera på kommande årsstämma.  
 
6. Föregående protokoll 
Niklas lyfter att det i föregående protokoll inte framgår vilka som närvarat utan bara vilka som kallats samt att 
Jonas (sekreterare) inte stod med som kallad. Silke gör en bilaga till föregående protokoll för att förtydliga det. 
Därtill var viss information svårtolkad kring ekonomin, svar och förtydligande hanteras under kommande punkt 7.  
 
7. Ekonomi info 
Jan går igenom utfall av ekonomin 2021 samt presenterar förslag på budget i enlighet med de förändringar som 
tidigare beslutats av styrelsen kring avsättningar.  Med dessa förändringar så blir ekonomin mer överskådlig och 
transparent. 
 
Några avsättningar kvarstår även framgent och ett par projekt är i skrivande stund ännu inte helt 
medfinansierade. Finansiellt kompenseras detta till stor del av de intäkter i form av OH-pålägg som görs på alla 
projekt. Det budgeterade ekonomiska resultatet av samtliga projekt då hänsyn tas till OH-pålägg är minus 15 000 
kronor. För mer detaljer se ”Budgeten för 2022” 
 
8. verksamhetsplan 2022  
Niklas lyfter diskussion om verksamhetsplanen kan och bör innehålla mätbara mål som kan följas upp (så kallade 
SMARTa mål – Specifika, Mätbara, Accepterade, Realiserbara och Tidsatta). Det är inte helt självklart hur dessa 
bör formuleras då vi inte alltid har rådighet för att de ska kunna uppnås. 
 







Jan lyfter att man kan peka ut några områden som får extra fokus under ett år. Niklas menar att det speglas 
indirekt av de projekt som föreslagits och som även finns med i verksamhetsplanen. 
 
Beslut tas om att godkänna verksamhetsplan 2022 i nuvarande utformning. Beslut tas även om att ovanstående 
diskussion tillsammans med underlag från tidigare verksamhetskonferens ligger till grund för fortsatt dialog om 
och hur framtida mål och verksamhetsplan bör utformas. Beslut tas även om att verksamhetsplan för 2023 
färdigställs senast till 22-12-31 


9. verksamhetsberättelse 2021   
Silke informerar om att verksamhetsberättelse är på gång men ännu inte färdigställts vilket beror på personalläge 
och att flera inte inkommit med textunderlag. Länk till dokument ligger i kallelse för dagens möte, 
https://docs.google.com/document/d/10oJ090vZOdLuoI3t_j6X6mA8X0SJd5hr6ljzaHUvWbg/edit.  
 
Vi skriver ändringar direkt i detta dokument på ovanstående länk. De som inte skrivit eller skickat in underlag till 
Silke ser till att det färdigställs till senast måndag 7/3. Silke och Sandra färdigställer verksamhetsberättelse till 
senast onsdag 9/3. Silke stöter på Halah och David för underlag. Niklas går igenom det som skrivits så långt och 
justerar för att försöka avlasta Silke och Sandra.  
 


10. Personal  


Silke informerar om att verksamhetsutvecklaren jobbar endast 35 procent av hälsoskäl och bedömningen är att 
arbetsnivån även fortsatt kommer ligga på den nivån. De timmar som verksamhetsutvecklaren arbetar fungerar 
det bra. Bedömningen är att vi behöver en vikarie på 30-40 procent av en heltid. 
 
Tidigare kommunikatör har sagt upp sig. Rekrytering av ny kommunikatör pågår. Niklas lyfter om det finns 
intresse av att ge förslag på eventuella kandidater? Silke menar att det är positivt. Niklas återkopplar namn och 
kontaktuppgifter på eventuell kandidat samt tar en första kontakt.  
 
Ann-Sofie, Silke och Hanna går igenom ansökningar, betygsätter i mall och kallar till intervju. 
 
11. Skogsfrågor  
Niklas har inte haft möjlighet till dialog med David och har inget nytt att rapportera. Silke informerar om att överklagan för 
avskogning av Backa skogen gått igenom och därmed ej aktuellt med avverkning. Den mall som riks har tagit fram har varit 
värdefull i arbetet som skogsgruppen lagt ner. 


12. Natursnokarna 


Ann-Sofie informerar om arbetet med Natursnokarna men pga tidsbrist så hänvisas till det som läggs i protokollet 
under ”saker på gång” för egen läsning i efterhand. Saker på gång 


 Inför ev utv projekt ska vi ta reda på det reg/lokala intresset för att ha snokande, mer om 
barnperspektivet och sätt att bredda med mer mångfald inom Snokarna samt en enklare 
benchmarketingstudie 


 Känd seriefigur – utreder nu om ev samarbete 


 Tekniska museet – stor utställning på gång i samarbete med andra 


 europeiska muséer om ZeroCitys – de vill ha snokande 


 Storsnokträffen – nytt koncept 19–20 nov för att bygga mer nätverk i Natursnokarna 


 Information och träffar är inbokade för att styrelseledamöter ska få mer koll på Natursnokarna och ge 
möjlighet till utbildning för mer information om vad natursnok innebär  
             


Ann- Sofie berättar att intervjuer av snoklok genomförts för att höra vilken koppling och stöd som finns med 
länsförbunden? Lite kontakt med Länsförbundet, mycket bygger på att kretsarna gör arbetet själva. Många 
kretsar vill ha Natursnokar men det räcker inte med ett Snoklok för att det ska hända.  
I vissa regioner har regionala verksamhetsutvecklare avsatt tid åt natursnokarna som ger bättre förutsättningar. 
De kan då bidra till att hitta lokala ledare, bygga nätverk, anordna lokala träffar och ansvara för utbildning och 



https://docs.google.com/document/d/10oJ090vZOdLuoI3t_j6X6mA8X0SJd5hr6ljzaHUvWbg/edit





snokträff för ledare. 
    
Ann-Sofie informerar om att snokloken har uppmanats att ställa följande fråga till länsförbundens styrelser. 
”Rikskansliet utgör idag en stödjande funktion för att underlätta för Natursnokande i landet och kommer att 
fortsätta med det, men kan inte ensamt ansvara för lokalt varaktigt snokande i den utsträckning som behövs. 
Finns det ett intresse i ert länsförbund för att ta ansvar för/äga arbetet med att driva snokandet i ert område? 
Med äga menas. 


 ta ansvar för att om en snokledare slutar så går inte gruppen under utan kretsstyrelsen/länsförbundet tar 
ansvar för att hitta en ny snokledare 


 marknadsföra Natursnoksgruppens aktiviteter 


 se till att snokledarna inte är ”för ensamma”  
     


13. Klimatnätverket 


Jan informera om att de om två dagar har de politikerträff för Örebro kommun för att diskutera den kommunala 
klimatpolitiken. Det sker i form av ett praktikfall. 
 
En cykeldemonstration för klimatet håller på att planeras till slutet av mars. Viktigt att Jan skickar info till Sandra 
så att det kan publiceras och spridas 
 
En ansökan har skickats in (350 kr) för att få resa ett tält på torget utanför Örebros kommunhus i samband med 
kommunalvalet i september. Om det beviljas behövs mindre inköp för tält, bord och dylikt. Jan kollar möjligheter 
till finansiering för det och återkopplar till nästkommande styrelsemöte. 
 
Fråga lyfts om vi mäktar med att göra något liknande praktikfall på regional nivå. Silke menar att vi inte borde 
släppa den idén. Jan bedömer att det inte är så omfattande arbete och skissar på ett förslag till näsa 
styrelsemöte.  
 
14. Vatten  
Silke informerar om att alla projekt rullar på enligt plan 


 
15. Länsordförandekonferensen 
Äger rum den 26–27 mars i Stockholm på Naturskyddsföreningens rikskansli. Silke är anmäld. Det finns möjlighet 
för ytterligare en person i styrelen att delta ,  


 


16. Stadgar översyn  
En kommitté från riks och länsförbund har startat en grupp för att se över om och hur stadgar kan komma att 
behöva förändras framöver. Träffen äger rum den 17 mars kl.18.30-20.30   
temamöte om Stark och demokratisk folkrörelse och information har gått ut till styrelsen. 
  
17. LUFO  


Det finns möjlighet att delta i en pilotkurs för diplomering i ledarskap. Information har gått ut till styrelsen. Ann-
Sofie har anmält intresset och Niklas överväger det. 
 
18. Framtidsstrategie 2024-2027  
Det är fem olika målområden och fem digitala träffar. Bland annat handlar två av dem om klimatet och djur. Bra 
om Agne och Jan kan delta. Om inte Jan har möjlighet kanske någon annan från klimatgruppen kan närvara. Mer 
information i utskickta material inför styrelsemöte  


19. Årshjulet 







Niklas läser upp årshjulet för det som händer i mars. Viktigt att få in ansökningar innan 1 mars. Det finns en 
ansökan för medfinansiering för klimatstationen som Silke ska skriva under 
 
20. Inkommande post  


Silke informerar om det som inkommit 
21. Kommande möten  


Årsstämma är den 3 april 2022 och har vi inte anmält oss ännu så gör det.  
Nästa styrelsemöte blir digitalt den 21 mars kl 18:30 


 
22. Övriga frågor  


Inget att notera 


23. Mötet avslutas 
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