
Signed Document
via https://min.ebox.nu

sigering protokoll nr 3

Signed 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som 
avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Prot nr 3 Styrelsemöte Nat.sk.fören. länsförb. 20220607.pdf
Storlek: 68955 byte
Hashvärde SHA256: 
1d3d04aff9841c90915ee97a77fe39179782cff9d57c1a3f2d15818e7389a7aa

The original file and all signatures are attached to this PDF.
To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:
Gösta Lennart Hedlund
Signed with BankID 2022-06-21 21:00 Ref: 332d1c03-cfc7-4e60-b2d5-88bf452c5904

Jan Greve
Signed with BankID 2022-06-20 13:03 Ref: 285f3939-fdba-43e5-bf52-11c429b38ca2

Silke Frank
Signed with BankID 2022-06-20 09:22 Ref: 99191084-924d-419b-90dd-52e9077ad03c

 G
LH

, J
G

, S
F 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





Protokoll nr 3. Sida 1

Styrelsemöte för Naturskyddsföreningens Länsförbund i Örebro län den 7 juni 2022

Digitalt via Zoom

Närvarande : 
Styrelseledamöter: Silke Frank,  Jan Greve,  Arno Wilting, Hanna Sjöberg, Gösta Hedlund
Riksförbundsstyrelsen: Martin Lindén
David Johansson (kommunikatör)
§ 5a: David Tverling (samordnare skogsgruppen)

§1 Öppnande av mötet
Silke Frank förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.
Silke utsågs till mötesordförande.

§2 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna den av ordföranden förelagda dagordningen.
Kallelsen godkändes

§3 Val av sekreterare
Till mötessekreterare utsågs Gösta Hedlund

§4 Val av justerare
Till justerare utsågs Jan Greve

§5 Skogsfrågor
a. Skogen vid Garphytteklint avverkningsanmäld, hur går vi vidare?
Beslut: 

1. Silke formulerar en skrivelse till Landshövdingen där hon bjuds in för samtal, med styrelsen 
som avsändare. Innehållet i skrivelsen ska innehålla ett budskap om att 
Naturskyddsföreningen anser att skogsområdet har stora naturvärden och bör prioriteras för 
någon form av skydd för området.

2. David Tverling får i egenskap av sitt uppdrag som samordnare för skogsgruppen, ett 
uppdrag att lämna in en hemställan till Landshövdingen om ett interimistiskt beslut om 
avverkningsförbud i väntan på att staten kan erbjuda markägaren en inlösen av 
skogsområdet.

b. Överklagan avverkning av skog med Knärot
Ordföranden fattade beslut om att lämna in ett överklagande av Mark & miljödomstolens 
dom som innebar upphävande av Skogsstyrelsens beslut att förbjuda avverkning på 
fastigheten Örebro Ullavi 6:9. Ordförandebeslutet skedde efter samråd med samordnaren för
Skogsgruppen men utan att höra övriga styrelsen. Som skäl för detta var kort tid kvar av 
överklagandetid.
Skäl för överklagandet var bl.a. att det fanns avvikande mening inom domstolen.
Beslut: 

1. Kompletterande uppgifter till överklagandet ska lämnas senast 1 Juli 2022. David Tverling 
utsågs till att göra en ny inventering vad gäller områdets förekomst av Knärot samt 
dokumentera trädslagsblandning, beståndsålder, virkesvolym, markflora, jordart, förekomst 
av nya Granbarkborreangrepp och andel död skog. 

2. David Tverling ska kontakta Gösta för samråd i samband med upprättande av de 
”Kompletterande uppgifterna” till överklagandet. För att överklagandet ska vara 
framgångsrikt krävs att nya uppgifter kan redovisas  som kan vara avgörande för ärendet.

3. I det fall liknande ärenden uppkommer framöver och som kräver beslut före kommande 
styrelsemöte så ska ordföranden innan sitt beslut, informera styrelsen och samråda med de 
styrelseledamöter som finns tillgängliga.
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Sida 2
c. Riks ställningstagande i skogsbruk

naturskyddsforeningens-princip-om-naturnara-skogsbruk
rapport-lat-skogen-leva
hur är vår hållning

Beslut: Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

d. Kan David Tverling i fortsättningen representera oss i skogliga sammanhang? 

Beslut: David har rätt att representera föreningen i möten med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 
David är föreningens representant i Skogsstyrelsens regionala sektorsråd Mitt.

David ska informera Styrelsen regelbundet, vartannat möte.

§6 Föregående protokoll
Föregående protokoll har varit utsänt till ledamöterna. Inga erinringar anmäldes.
Beslut: Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.

§7 Konstituerande protokoll.
a. Diskussion om arbetsfördelningen mm.
Beslut:  Frågan bordläggs till ett styrelsemöte där samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

§8. Ekonomi
a. Ansökan till Regionen för verksamhetsbidrag ska skickas in senast den 30 juni 2022.
Jan informerade om att likviditeten är god, finns ca 4 miljoner kr i kassa med anledning av att 
fakturor för pågående projekt inte förväntas inkomma förrän efter sommaren. 
Beslut: Anslag: Snoklägret 8500 kr, Klimatnätverket 1500 kr, Hopajola 1500 kr, föreläsare 3000 kr, 
Örebrokretsen för inköp av ny dator 1500 kr.
Jan ansvarar för ansökan om verksamhetsbidraget till Regionen.

§9 Personal
Rekrytering Verksamhetsutvecklare fortsättning
föreslå att anställa en administratör för tillfället?
Beslut: Väntar med rekrytering till augusti. David Johansson ansvarar för posthanteringen under 
tiden som övrig personal är semesterledig.

§10 Presentation av Kommunikationsplan
David Johansson presenterade sitt förslag till Kommunikationsplan.
Beslut: David ska arbeta i linje med planen tills vidare. Under hösten görs en utvärdering.

§11 ROS
Arno informerade om att 15 Juni hålls ett möte om samverkan. Ett projekt att utveckla Kvinnersta via 
ett ideelt perspektiv och kooperativt företagande.

§12 Rosenbergsdagar 14-15 oktober 2022
länk: Rosenbergdagarna 
följa och dela gärna, finns på Facebook och Instagram
Information: Silke informerade om planerade aktiviteter. Styrelse och kretsar bör delta.

§13 Hopajola
Vi är valberedningen för Hopajola och 2023 är det nyval av styrelse 
Silke informerade, behöver tillsättas arbetsgrupp för valberedningsarbetet, mer info vid nästa 
styrelsemöte.

§14 Snokläger i sommar, finansieringen
Beslut: Se §8

§15 Klimatnätverket
Information kommer vid nästa styrelsemöte.
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Sida 3
§16 Valarbete Klimatnätverket samarbete

Beslut: 
a. Frågeformulär ska sändas till alla politiska partier i Regionen och Örebro kommun. 
Naturskyddsföreningen i Örebro Län samverkar officiellt med Klimatnätverket i den här 
undersökningen.
b. Anslag 5000 kr till Klimatnätverket till  kostnad för  tält och trycksaker.
c. Naturskyddsföreningen öppnar sin lokal på Slottsgatan 13A under tre veckor (20 augusti-10 
september) för förvaring av tält+material.

§17 Vatten
Beslut: Anslag 4000 kr till David Tverling för inköp av programlicens gällande 1 år, för avkodning av 
inspelade fågelläten.

§18 Skogskonferensen och Rikskonferensen en sammanfattning
Beslut: Bordlades till kommande möte där Henrik Werge deltar.

§19 Årshjulet
Beslut: Uppdras till David Johansson att uppdatera och göra det mer tydligare.

§20 Inkommande post
Silke meddelade att det fanns inget att rapportera

§21 Kommande möten
a. styrelsemöten: 18/8 19:00 kansliet, 13/9 digitalt, 1/10 i samband med verksamhetskonferens,     
    2/11 digitalt, 7/12 plats?

b. verksamhetskonferens 30/9 eftermiddag till 1/10 plats?

§22 Övriga frågor
Martin Lindén, 2:dre v. ordf. riksförbundsstyrelsen presenterade sig i egenskap av vår kontaktperson 
från riksförbundsstyrelsen.

Sekreterare: Justerare: Ordförande:
Gösta Hedlund Jan Greve Silke Frank
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Protokoll nr 3. Sida 1


Styrelsemöte för Naturskyddsföreningens Länsförbund i Örebro län den 7 juni 2022


Digitalt via Zoom


Närvarande : 
Styrelseledamöter: Silke Frank,  Jan Greve,  Arno Wilting, Hanna Sjöberg, Gösta Hedlund
Riksförbundsstyrelsen: Martin Lindén
David Johansson (kommunikatör)
§ 5a: David Tverling (samordnare skogsgruppen)


§1 Öppnande av mötet
Silke Frank förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.
Silke utsågs till mötesordförande.


§2 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade godkänna den av ordföranden förelagda dagordningen.
Kallelsen godkändes


§3 Val av sekreterare
Till mötessekreterare utsågs Gösta Hedlund


§4 Val av justerare
Till justerare utsågs Jan Greve


§5 Skogsfrågor
a. Skogen vid Garphytteklint avverkningsanmäld, hur går vi vidare?
Beslut: 


1. Silke formulerar en skrivelse till Landshövdingen där hon bjuds in för samtal, med styrelsen 
som avsändare. Innehållet i skrivelsen ska innehålla ett budskap om att 
Naturskyddsföreningen anser att skogsområdet har stora naturvärden och bör prioriteras för 
någon form av skydd för området.


2. David Tverling får i egenskap av sitt uppdrag som samordnare för skogsgruppen, ett 
uppdrag att lämna in en hemställan till Landshövdingen om ett interimistiskt beslut om 
avverkningsförbud i väntan på att staten kan erbjuda markägaren en inlösen av 
skogsområdet.


b. Överklagan avverkning av skog med Knärot
Ordföranden fattade beslut om att lämna in ett överklagande av Mark & miljödomstolens 
dom som innebar upphävande av Skogsstyrelsens beslut att förbjuda avverkning på 
fastigheten Örebro Ullavi 6:9. Ordförandebeslutet skedde efter samråd med samordnaren för
Skogsgruppen men utan att höra övriga styrelsen. Som skäl för detta var kort tid kvar av 
överklagandetid.
Skäl för överklagandet var bl.a. att det fanns avvikande mening inom domstolen.
Beslut: 


1. Kompletterande uppgifter till överklagandet ska lämnas senast 1 Juli 2022. David Tverling 
utsågs till att göra en ny inventering vad gäller områdets förekomst av Knärot samt 
dokumentera trädslagsblandning, beståndsålder, virkesvolym, markflora, jordart, förekomst 
av nya Granbarkborreangrepp och andel död skog. 


2. David Tverling ska kontakta Gösta för samråd i samband med upprättande av de 
”Kompletterande uppgifterna” till överklagandet. För att överklagandet ska vara 
framgångsrikt krävs att nya uppgifter kan redovisas  som kan vara avgörande för ärendet.


3. I det fall liknande ärenden uppkommer framöver och som kräver beslut före kommande 
styrelsemöte så ska ordföranden innan sitt beslut, informera styrelsen och samråda med de 
styrelseledamöter som finns tillgängliga.







Sida 2
c. Riks ställningstagande i skogsbruk


naturskyddsforeningens-princip-om-naturnara-skogsbruk
rapport-lat-skogen-leva
hur är vår hållning


Beslut: Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.


d. Kan David Tverling i fortsättningen representera oss i skogliga sammanhang? 


Beslut: David har rätt att representera föreningen i möten med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 
David är föreningens representant i Skogsstyrelsens regionala sektorsråd Mitt.


David ska informera Styrelsen regelbundet, vartannat möte.


§6 Föregående protokoll
Föregående protokoll har varit utsänt till ledamöterna. Inga erinringar anmäldes.
Beslut: Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.


§7 Konstituerande protokoll.
a. Diskussion om arbetsfördelningen mm.
Beslut:  Frågan bordläggs till ett styrelsemöte där samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.


§8. Ekonomi
a. Ansökan till Regionen för verksamhetsbidrag ska skickas in senast den 30 juni 2022.
Jan informerade om att likviditeten är god, finns ca 4 miljoner kr i kassa med anledning av att 
fakturor för pågående projekt inte förväntas inkomma förrän efter sommaren. 
Beslut: Anslag: Snoklägret 8500 kr, Klimatnätverket 1500 kr, Hopajola 1500 kr, föreläsare 3000 kr, 
Örebrokretsen för inköp av ny dator 1500 kr.
Jan ansvarar för ansökan om verksamhetsbidraget till Regionen.


§9 Personal
Rekrytering Verksamhetsutvecklare fortsättning
föreslå att anställa en administratör för tillfället?
Beslut: Väntar med rekrytering till augusti. David Johansson ansvarar för posthanteringen under 
tiden som övrig personal är semesterledig.


§10 Presentation av Kommunikationsplan
David Johansson presenterade sitt förslag till Kommunikationsplan.
Beslut: David ska arbeta i linje med planen tills vidare. Under hösten görs en utvärdering.


§11 ROS
Arno informerade om att 15 Juni hålls ett möte om samverkan. Ett projekt att utveckla Kvinnersta via 
ett ideelt perspektiv och kooperativt företagande.


§12 Rosenbergsdagar 14-15 oktober 2022
länk: Rosenbergdagarna 
följa och dela gärna, finns på Facebook och Instagram
Information: Silke informerade om planerade aktiviteter. Styrelse och kretsar bör delta.


§13 Hopajola
Vi är valberedningen för Hopajola och 2023 är det nyval av styrelse 
Silke informerade, behöver tillsättas arbetsgrupp för valberedningsarbetet, mer info vid nästa 
styrelsemöte.


§14 Snokläger i sommar, finansieringen
Beslut: Se §8


§15 Klimatnätverket
Information kommer vid nästa styrelsemöte.



https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/naturskyddsforeningens-princip-om-naturnara-skogsbruk/

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/rapport-lat-skogen-leva-ett-hallbart-nyttjande-av-den-svenska-skogen/





Sida 3
§16 Valarbete Klimatnätverket samarbete


Beslut: 
a. Frågeformulär ska sändas till alla politiska partier i Regionen och Örebro kommun. 
Naturskyddsföreningen i Örebro Län samverkar officiellt med Klimatnätverket i den här 
undersökningen.
b. Anslag 5000 kr till Klimatnätverket till  kostnad för  tält och trycksaker.
c. Naturskyddsföreningen öppnar sin lokal på Slottsgatan 13A under tre veckor (20 augusti-10 
september) för förvaring av tält+material.


§17 Vatten
Beslut: Anslag 4000 kr till David Tverling för inköp av programlicens gällande 1 år, för avkodning av 
inspelade fågelläten.


§18 Skogskonferensen och Rikskonferensen en sammanfattning
Beslut: Bordlades till kommande möte där Henrik Werge deltar.


§19 Årshjulet
Beslut: Uppdras till David Johansson att uppdatera och göra det mer tydligare.


§20 Inkommande post
Silke meddelade att det fanns inget att rapportera


§21 Kommande möten
a. styrelsemöten: 18/8 19:00 kansliet, 13/9 digitalt, 1/10 i samband med verksamhetskonferens,     
    2/11 digitalt, 7/12 plats?


b. verksamhetskonferens 30/9 eftermiddag till 1/10 plats?


§22 Övriga frågor
Martin Lindén, 2:dre v. ordf. riksförbundsstyrelsen presenterade sig i egenskap av vår kontaktperson 
från riksförbundsstyrelsen.


Sekreterare: Justerare: Ordförande:
Gösta Hedlund Jan Greve Silke Frank
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