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Organisations nummer 875001-8205 

Konstituerande styrelsemöte 

Naturskyddsföreningen i Örebro län 

fredag den 8 april 2022, kl 18:30 -19:00, digitalt  

kallade: Jan Greve, Niklas Jakobsson, Hanna Sjöberg, Henrik Werge, Gösta 

Hedlund, Silke Frank, Arno Wilting, Gunnel Zenk 

 

Deltagande: Jan Greve, Niklas Jakobsson, Hanna Sjöberg, Gösta Hedlund, Silke 

Frank 

 

1. Öppnande mötet 

Silke öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

2. Val av sekreterare för möte 

Niklas väljs till sekreterare. 

 

3. Val av protokolljusterare 

Hanna väljs som justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordning godkändes enligt förslag. 

 

5. Val av vice ordförande 

Niklas föreslås och väljs till vice ordförande. 

 

6. Val av kassör 

Jan föreslås och väljs till kassör. 

 

7. Val av sekreterare 

Silke informerar om att Arno meddelat att han kan ta rollen som 

sekreterare. Arno föreslås och väljs till sekreterare. 

 

8. Val av arbetsgivare ansvarig 

Silke meddelar att hon är öppen och positiv till att någon annan gärna 

få ta rollen men att hon är villig att ha den fortsatt. Silke föreslås och 

väljs till arbetsgivare ansvarig. 

 

9. Firmatecknare (till firmatecknare utses Jan Greve 510421–9455, 

Sandra Boström 860401-6249 och Silke Frank 700928-5623) att två i 

förening vara föreningens firmatecknare. Punkten förklarades vara 

omedelbart justerad och därmed utses kassör, kanslist och ordförande 

till firmatecknare. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 
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Organisations nummer 875001-8205 

11. Kommande möten 

a. styrelsemöten i april, maj, juni, augusti, september, oktober, 

november och december 

Diskussion kring olika mötesförslag förs.  

Beslut om kommande styrelsemöte den 5/5 i Östra Öskevik kl 17:00. 

Samåkning möjlig med Jan och Gösta. 

b. verksamhetskonferens förre eller efter sommaren 

Diskussion förs om vi kan ha det i slutet av juni, början av juli eller 

efter sommaren. Vi enas om att det beslutet måste tas när alla i 

styrelsen är med. 

c. kretskonferens brukar hållas i november 

Diskuterades inte 

12. Mötet avslutas 

Silke tackar för deltagande och avslutar mötet. 
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Organisations nummer 875001-8205 


Konstituerande styrelsemöte 


Naturskyddsföreningen i Örebro län 


fredag den 8 april 2022, kl 18:30 -19:00, digitalt  


kallade: Jan Greve, Niklas Jakobsson, Hanna Sjöberg, Henrik Werge, Gösta 


Hedlund, Silke Frank, Arno Wilting, Gunnel Zenk 


 


Deltagande: Jan Greve, Niklas Jakobsson, Hanna Sjöberg, Gösta Hedlund, Silke 


Frank 


 


1. Öppnande mötet 


Silke öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 


 


2. Val av sekreterare för möte 


Niklas väljs till sekreterare. 


 


3. Val av protokolljusterare 


Hanna väljs som justerare. 


 


4. Godkännande av dagordning 


Dagordning godkändes enligt förslag. 


 


5. Val av vice ordförande 


Niklas föreslås och väljs till vice ordförande. 


 


6. Val av kassör 


Jan föreslås och väljs till kassör. 


 


7. Val av sekreterare 


Silke informerar om att Arno meddelat att han kan ta rollen som 


sekreterare. Arno föreslås och väljs till sekreterare. 


 


8. Val av arbetsgivare ansvarig 


Silke meddelar att hon är öppen och positiv till att någon annan gärna 


få ta rollen men att hon är villig att ha den fortsatt. Silke föreslås och 


väljs till arbetsgivare ansvarig. 


 


9. Firmatecknare (till firmatecknare utses Jan Greve 510421–9455, 


Sandra Boström 860401-6249 och Silke Frank 700928-5623) att två i 


förening vara föreningens firmatecknare. Punkten förklarades vara 


omedelbart justerad och därmed utses kassör, kanslist och ordförande 


till firmatecknare. 


10. Övriga frågor 


Inga övriga frågor 
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11. Kommande möten 


a. styrelsemöten i april, maj, juni, augusti, september, oktober, 


november och december 


Diskussion kring olika mötesförslag förs.  


Beslut om kommande styrelsemöte den 5/5 i Östra Öskevik kl 17:00. 


Samåkning möjlig med Jan och Gösta. 


b. verksamhetskonferens förre eller efter sommaren 


Diskussion förs om vi kan ha det i slutet av juni, början av juli eller 


efter sommaren. Vi enas om att det beslutet måste tas när alla i 


styrelsen är med. 


c. kretskonferens brukar hållas i november 


Diskuterades inte 


12. Mötet avslutas 


Silke tackar för deltagande och avslutar mötet. 
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