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                                                                                                           Org. Nr: 875001–8205 

                           

Protokoll nr 2, styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län 

Onsdag den 22 februari 2023 kl. 18:15 

Kallade: Jan Greve, Niklas Jakobsson, Hanna Sjöberg, Henrik Werge, Gösta Hedlund, Silke 

Frank, Arno Wilting, Gunnel Zenk, David Johansson 

Närvarande: Jan Greve, Henrik Werge, Silke Frank, David Johansson, Hanna Sjöberg 

 

1. Öppnande av mötet 
Silke hälsar välkommen och öppnar mötet 

2.   Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns 

3. Val av sekreterare  
Hanna väljs till sekreterare 

4. Val av justerare 
Henrik väljs till justerare 

5. Föregående protokoll 
Vi gick igenom protokollet. 

6. David Johansson önskar 3 minuter 
David informerar att många kretsar vill att han räknar på deras kommuner om 

avverkningssiffror, Skogsstyrelsen tar 2 kr sidan digitalt, och för hela Örebro län blir 

det en summa på 600kr. Han undrar om han kan säga ja till det.  

– Ja vi godkänner det. 

Helena Sunvisson vill arrangera en festival för fred i Stadsparken i augusti/september. 

Ska vi engagera oss i detta? Nej vi styr över ärendet till Örebro kretsen då det är en 

lokal grej. 

Verksamhetsutvecklare i Sverige har skapat en gemensam grupp där de ska ta fram 

en strategi som uppvaktar Svenska kyrkan angående svenskt skogsbruk. 

David har haft möte med Sara Bronner, hållbarhetsutvecklare i svenska kyrkan. Det 

blev ett bra möte. 

David har sökt pengar för en stadsodling, från Naturkompaniet.  

Klimatgrupp/nätverk för unga: David har sökt pengar hos MUCF (Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att kunna projektanställa en person under ett 

år som ska aktivera klimatintresserade ungdomar.  

Silke är kritisk till detta.  Det skulle i så fall vara något som våra lokala kretsar i stället 

kan jobba med. Vi diskuterar och tycker olika och har åsikter. David har träffat 

politikern Jimmy Nordengren (C). Jimmy var positiv till det här med 
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stadsodlingsplanerna och vill absolut gynna närproducenter inom odling. Den 7/3 

träffar Jimmy Nordengren några fler lokala närproducenter och kyrkan kommer också 

vara med på det mötet.  

Första tisdagen i månaden blir det föreläsningar här i Föreningarnas Hus. Den första 

tisdagen 7/2 kom Amanda Tas och pratade om svenskt skogsbruk, och det kom 

sammanlagt under två möten cirka fyrtio-femtio personer. David och Amanda har 

bjudits in av flera kretsar, bland annat Skellefteå och Göteborg, Arvika, Kil, Lindesberg 

m flera kretsar. Via Sara Bronner är David inbjuden att prata på kyrkans 

inspirationsdag för anställda och medlemmar. Vänsterpartiet, SD, KD och Miljöpartiet 

har bjudit in David. Henrik inflikar att kan vi få kyrkan att ändra sitt skogsbruk vore 

det väldigt bra. Han vill få in det här i verksamhetsplanen. David hänvisar till 

nätverket med verksamhetsutvecklare, som kommer att arbeta med frågan. Silke 

säger att det är styrelserna som beslutar, inte våra verksamhetsutvecklare. 

Västmanland, Sörmland, Dalarna, Örebro-Värmland, Gävleborg, Östergötland, Riks, 

är hittills involverade i nätverket. 

Det finns med det här en chans till påverkan på landets största skogsägare. Då bör 

det finnas med i vår verksamhetsplan, det tycker vi allihop. 

David har vid möte idag med präst i Nikolaikyrkan fått önskan att han ska ge två 

föreläsningar á 30 minuter för ”tongivande personer”. 

 

7. Verksamhetsplan 2023: diskussion och samtal 
Ett antal övergripande mål och projekt vi har: huvudrubriker som vi kan förklara våra 

verksamheter under: 

Förslag: 

Ökad samverkan mellan kretsarna och även regioner 

Avverkning (skog & klimat) (naturnära skogsbruk) 

Biologisk Mångfald och naturskog (skydda skogen) 

Ungdomsverksamhet (barn & ungdom/ snokarna/ snoklok) 

Opinionsbildning (redaktionen)(fler regioner vill vara med säger David) 

Skogen / skogsbruk 

Vatten och våtmarker 

Delta i externa engagemang 

David önskar två kretskonferenser, en på hösten och ytterligare en konferens (i tex 

januari? Silke). Kanske i slutet på augusti/ början på september som uppstart efter 

sommaren. Eller i stället för kretskonferenser ha flera nätverkskonferenser. Digitalt 

varannan månad med kretsordförande i länen.  Att lägga kretskonferenser på en ny 

tid är bra. Eventuellt får vi ett samarbete med Hjälmarens vänner. De vill lyfta ålen 

och PFAS. Sörmland vill vara med. Bra filmserie: Fiskarnas Rike för några år sen av 

Martin Falklind. Studiefrämjandet arrangerade föredrag med honom för några år 

sedan och det kom 250 personer.  

Vid nästa möte 14 mars (som sker digitalt) fattar vi beslut om ny verksamhetsplan. 

David skriver i god tid till dess ett förslag med mer detaljer angående våra förslag. 

Det mejlas ut till oss i styrelsen.  

David tycker vi utvecklar nätverk/arbetsgrupper för de olika verksamheterna. 
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8. Länsstämman 2023 sker på Tysslinge NaturCenter i Rånnesta. 

Schema för dagen: 

09–10: frivillig guidad tur vid sjön 

10:00 kaffe och rawboll 

10–12 cirka: vi har årsmöte och väljer ny styrelse för Örebro län 

12:30 –13:30 lunch: ekologisk vegetarisk gryta 

13:30 –14:30/15:00: Föredrag om Klimatsvaret.se.  

Två eldsjälar från Stockholm; Matts och Ingela Hjertqvist berättar om 

klimatsvaret. Frukt finns att äta.  

15:00 cirka: Länsstämman avslutas 
Jan påpekar att vi behöver en mötesordförande och en mötessekretare (!). Vi 

bestämmer att Hanna kontaktar Barbro Nordenhäll, Karlskogakretsen (förslag till 

ordförande) och Anna Nilsson (kansliet) till mötessekretare.  

 

9. Luften är fri, slutrapport. Jan frågar hur vi ska hantera det ärendet. 

Länsförbundet har tidigare sökt 50 000kr och vi fick 25 000 kr för ett projekt. Vi har 

gjort större intäkter än vi haft kostnader. Syftet var att Luften är fri skulle finansiera 

det. Men det är väl inte tänkt att be att få de pengarna nu från Hopajola? Jo tycker 

Silke. Dessa pengar kan vi använda till något nytt projekt eller annat nödvändigt. 

Eventuellt kontakta Hála Buraq att hon skriver en slutrapport som vi delger Hopajola 

och få pengarna. Ankie har sagt att de kan betala pengarna om hon fått en 

slutrapport. Silke har skickat in ett dokument, som borde duga. Jan kollar med Ankie. 

10.  Nästa möte: digitalt kl 18:00 14 mars 2023. Silke ordnar med länk till Teams. 

11.  Mötet avslutas. 

 
Protokollet signeras digitalt med Bank-id. 

 

Ordförande Silke Frank 

Sekreterare Hanna Sjöberg 

Justerare Henrik Werge 

 H
W

, H
S,

 S
F 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





[
  {
    "personal_id": "ef2dc7eb2dc1ed2388c133a4091fd6d9751bcb14fe3a2f66b5a00aef11e77b2b",
    "sign_ip": "81.233.70.6",
    "full_name": "Silke Frank",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.233.70.6",
      "orderRef": "57c0766a-9bdd-4a8f-96fc-cd5dc1431c1c",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Silke Frank",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "076b94c5a9ee10154f985661347939aefbc1a16c424ea8b2d29280018be0442a",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 167792
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2023-02-28 13:42",
    "sign_time": "2023-02-28T12:42:43.247Z",
    "sign_text": "I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:\n\nFile (1)\nName: protokoll 2, 2023 Naturskyddsföreningen Örebro län .pdf\nSize: 167792 byte\nHash value SHA256: 076b94c5a9ee10154f985661347939aefbc1a16c424ea8b2d29280018be0442a",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "604322c61cb360389dd0e874da616e590ce2848ee6b220ff04dcecbe38a5ce11",
    "sign_ip": "2.70.83.205",
    "full_name": "HANNA SJÖBERG",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "2.70.83.205",
      "orderRef": "a1991b85-9ef0-4783-8485-1158386c132e",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "HANNA SJÖBERG",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "076b94c5a9ee10154f985661347939aefbc1a16c424ea8b2d29280018be0442a",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 167792
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2023-03-01 15:21",
    "sign_time": "2023-03-01T14:21:40.060Z",
    "sign_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):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: protokoll 2, 2023 Naturskyddsföreningen Örebro län .pdf\nStorlek: 167792 byte\nHashvärde SHA256: 076b94c5a9ee10154f985661347939aefbc1a16c424ea8b2d29280018be0442a",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "693180e4d9e74eaa599b9b2a17f5c7c5da54cf48e4cc1133cab8ba991bb650aa",
    "sign_ip": "81.226.158.19",
    "full_name": "HENRIK WERGE",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.226.158.19",
      "orderRef": "118d2bb0-46d8-4880-9c00-d491bad4f75b",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "HENRIK WERGE",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "076b94c5a9ee10154f985661347939aefbc1a16c424ea8b2d29280018be0442a",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 167792
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2023-03-13 08:36",
    "sign_time": "2023-03-13T07:36:32.294Z",
    "sign_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):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: protokoll 2, 2023 Naturskyddsföreningen Örebro län .pdf\nStorlek: 167792 byte\nHashvärde SHA256: 076b94c5a9ee10154f985661347939aefbc1a16c424ea8b2d29280018be0442a",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




   


 


   


 


                                                                                                           Org. Nr: 875001–8205 


                           


Protokoll nr 2, styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Örebro län 


Onsdag den 22 februari 2023 kl. 18:15 


Kallade: Jan Greve, Niklas Jakobsson, Hanna Sjöberg, Henrik Werge, Gösta Hedlund, Silke 


Frank, Arno Wilting, Gunnel Zenk, David Johansson 


Närvarande: Jan Greve, Henrik Werge, Silke Frank, David Johansson, Hanna Sjöberg 


 


1. Öppnande av mötet 
Silke hälsar välkommen och öppnar mötet 


2.   Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns 


3. Val av sekreterare  
Hanna väljs till sekreterare 


4. Val av justerare 
Henrik väljs till justerare 


5. Föregående protokoll 
Vi gick igenom protokollet. 


6. David Johansson önskar 3 minuter 
David informerar att många kretsar vill att han räknar på deras kommuner om 


avverkningssiffror, Skogsstyrelsen tar 2 kr sidan digitalt, och för hela Örebro län blir 


det en summa på 600kr. Han undrar om han kan säga ja till det.  


– Ja vi godkänner det. 


Helena Sunvisson vill arrangera en festival för fred i Stadsparken i augusti/september. 


Ska vi engagera oss i detta? Nej vi styr över ärendet till Örebro kretsen då det är en 


lokal grej. 


Verksamhetsutvecklare i Sverige har skapat en gemensam grupp där de ska ta fram 


en strategi som uppvaktar Svenska kyrkan angående svenskt skogsbruk. 


David har haft möte med Sara Bronner, hållbarhetsutvecklare i svenska kyrkan. Det 


blev ett bra möte. 


David har sökt pengar för en stadsodling, från Naturkompaniet.  


Klimatgrupp/nätverk för unga: David har sökt pengar hos MUCF (Myndigheten för 


ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att kunna projektanställa en person under ett 


år som ska aktivera klimatintresserade ungdomar.  


Silke är kritisk till detta.  Det skulle i så fall vara något som våra lokala kretsar i stället 


kan jobba med. Vi diskuterar och tycker olika och har åsikter. David har träffat 


politikern Jimmy Nordengren (C). Jimmy var positiv till det här med 







   


 


   


 


stadsodlingsplanerna och vill absolut gynna närproducenter inom odling. Den 7/3 


träffar Jimmy Nordengren några fler lokala närproducenter och kyrkan kommer också 


vara med på det mötet.  


Första tisdagen i månaden blir det föreläsningar här i Föreningarnas Hus. Den första 


tisdagen 7/2 kom Amanda Tas och pratade om svenskt skogsbruk, och det kom 


sammanlagt under två möten cirka fyrtio-femtio personer. David och Amanda har 


bjudits in av flera kretsar, bland annat Skellefteå och Göteborg, Arvika, Kil, Lindesberg 


m flera kretsar. Via Sara Bronner är David inbjuden att prata på kyrkans 


inspirationsdag för anställda och medlemmar. Vänsterpartiet, SD, KD och Miljöpartiet 


har bjudit in David. Henrik inflikar att kan vi få kyrkan att ändra sitt skogsbruk vore 


det väldigt bra. Han vill få in det här i verksamhetsplanen. David hänvisar till 


nätverket med verksamhetsutvecklare, som kommer att arbeta med frågan. Silke 


säger att det är styrelserna som beslutar, inte våra verksamhetsutvecklare. 


Västmanland, Sörmland, Dalarna, Örebro-Värmland, Gävleborg, Östergötland, Riks, 


är hittills involverade i nätverket. 


Det finns med det här en chans till påverkan på landets största skogsägare. Då bör 


det finnas med i vår verksamhetsplan, det tycker vi allihop. 


David har vid möte idag med präst i Nikolaikyrkan fått önskan att han ska ge två 


föreläsningar á 30 minuter för ”tongivande personer”. 


 


7. Verksamhetsplan 2023: diskussion och samtal 
Ett antal övergripande mål och projekt vi har: huvudrubriker som vi kan förklara våra 


verksamheter under: 


Förslag: 


Ökad samverkan mellan kretsarna och även regioner 


Avverkning (skog & klimat) (naturnära skogsbruk) 


Biologisk Mångfald och naturskog (skydda skogen) 


Ungdomsverksamhet (barn & ungdom/ snokarna/ snoklok) 


Opinionsbildning (redaktionen)(fler regioner vill vara med säger David) 


Skogen / skogsbruk 


Vatten och våtmarker 


Delta i externa engagemang 


David önskar två kretskonferenser, en på hösten och ytterligare en konferens (i tex 


januari? Silke). Kanske i slutet på augusti/ början på september som uppstart efter 


sommaren. Eller i stället för kretskonferenser ha flera nätverkskonferenser. Digitalt 


varannan månad med kretsordförande i länen.  Att lägga kretskonferenser på en ny 


tid är bra. Eventuellt får vi ett samarbete med Hjälmarens vänner. De vill lyfta ålen 


och PFAS. Sörmland vill vara med. Bra filmserie: Fiskarnas Rike för några år sen av 


Martin Falklind. Studiefrämjandet arrangerade föredrag med honom för några år 


sedan och det kom 250 personer.  


Vid nästa möte 14 mars (som sker digitalt) fattar vi beslut om ny verksamhetsplan. 


David skriver i god tid till dess ett förslag med mer detaljer angående våra förslag. 


Det mejlas ut till oss i styrelsen.  


David tycker vi utvecklar nätverk/arbetsgrupper för de olika verksamheterna. 







   


 


   


 


 


 


8. Länsstämman 2023 sker på Tysslinge NaturCenter i Rånnesta. 


Schema för dagen: 


09–10: frivillig guidad tur vid sjön 


10:00 kaffe och rawboll 


10–12 cirka: vi har årsmöte och väljer ny styrelse för Örebro län 


12:30 –13:30 lunch: ekologisk vegetarisk gryta 


13:30 –14:30/15:00: Föredrag om Klimatsvaret.se.  


Två eldsjälar från Stockholm; Matts och Ingela Hjertqvist berättar om 


klimatsvaret. Frukt finns att äta.  


15:00 cirka: Länsstämman avslutas 
Jan påpekar att vi behöver en mötesordförande och en mötessekretare (!). Vi 


bestämmer att Hanna kontaktar Barbro Nordenhäll, Karlskogakretsen (förslag till 


ordförande) och Anna Nilsson (kansliet) till mötessekretare.  


 


9. Luften är fri, slutrapport. Jan frågar hur vi ska hantera det ärendet. 


Länsförbundet har tidigare sökt 50 000kr och vi fick 25 000 kr för ett projekt. Vi har 


gjort större intäkter än vi haft kostnader. Syftet var att Luften är fri skulle finansiera 


det. Men det är väl inte tänkt att be att få de pengarna nu från Hopajola? Jo tycker 


Silke. Dessa pengar kan vi använda till något nytt projekt eller annat nödvändigt. 


Eventuellt kontakta Hála Buraq att hon skriver en slutrapport som vi delger Hopajola 


och få pengarna. Ankie har sagt att de kan betala pengarna om hon fått en 


slutrapport. Silke har skickat in ett dokument, som borde duga. Jan kollar med Ankie. 


10.  Nästa möte: digitalt kl 18:00 14 mars 2023. Silke ordnar med länk till Teams. 


11.  Mötet avslutas. 


 
Protokollet signeras digitalt med Bank-id. 


 


Ordförande Silke Frank 


Sekreterare Hanna Sjöberg 


Justerare Henrik Werge 
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