
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-02-17 på dagcentralen Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, Sven 
Nederman, Sture Sjöstedt, Kerstin Pettersson, Karl Gustaf Nilsson 
     
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av Ingela Wallin 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Sture Sjöstedt valdes till justeringsman.  
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom, kommenterades och lades sedan till handlingarna.  
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
*      Kretsbrev nr 1, 2014. Arne redogjorde för innehållet i kretsbrevet. Det innehöll bl.a. information 
om extra stöd för kretsar, ansökningsblanketter för projektbidrag, information om Riksstämman i 
Örebro, Klädbytardagen den 5 april, Miljövänliga veckan som i år ska nischa in sig på frukt och 
bekämpningsmedel, Naturvänliga veckan 3-11 maj.  
        Vi beslöt att Arne lämnar in en ansökan om extra stöd för kretsen och att Ingela gör en ansökan 
om projektbidrag för vår tidning Anemonen.   
 
§ 6     Rapporter 
*  Ekonomi   Ingrid har lämnat en bokslutsrapport till revisorerna. Vi har för det gångna året en förlust 
på 3656 kr. Vår bidragsansökan hos kommunen för att få ekonomin att räcka till utgivning av 
Anemonen har avslagits. Vi kände oss besvikna och Sture formulerade ett bra svar. Ingrid ska skriva ut 
det tillsammans med Sture och överlämna det till Kultur- och utbildningsförvaltningen. 
*  Vindkraftsmötet i Laxå 28 januari.  Ingela och Ingrid var där och lämnade en rapport.  
David Tvärling gjorde en bra redovisning av problematiken. 
*  Viiby krog   Ingela och Ingrid har bokat in Viiby krog för Länsstämman den 27 april och 
kontrollerat att det kommer att fungera med lokalerna. Vi räknar med att efter mötet besöka Broby äng 
där Sture guidar, kanske med stöd av Karl Gustaf. Kallelse till mötet skrivs ut av Kajsa på kansliet och 
Sture och Arne bidrar med några bilder. Vi kom överens med Ingela och Ingrid att de fortsätter att vara 
våra representanter i länsförbundets styrelse. Vår krets är valberedning och Ingela berättade om sitt 
arbete med att få till en lista med kandidater till styrelsen. Ett stort problem är att få fram förslag till ny 
kassör. Sture tillfrågades men avböjde.  
*   Frimärken för utskick av Anemonen.  Vi enades om att att det räcker med ett enda ekonomi-
frimärke upp till 100 g om utskicket är stämplat som föreningspost.  
*  Utvecklingen av Viby.  Ingrid berättade om Föreningen Vibybygdens genomförda projekt och den 
redovisning som presenterats av ordföranden Benjamin Lundqvist. Den 3 maj invigs första delen av en 
planerad vandringsled runt sjön. Vi ska då hjälpa till med en naturstig.  
*  Gruvor 28 februari i Gränna. Vi inbjöds till en konferens om planerade gruvprojekt invid Vättern 
och de svåra ingrepp i naturmiljön som det kan komma att medföra. 
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*  Rapport om riksstämman och utflykter vid denna.  Sture kunde berätta lite om planeringen inför 
Riksstämman den 16-17 juni. Stämman kommer att förläggas till Örebro Universitetet. Man räknar med 
att studentrum ska kunna hyras för övernattning. Det planeras bl.a. för en busstur för max 14 deltagare 
från Örebro förbi Kvismaren-Kvarntorp-Drumlinlandskapet i Västernärke. Lunchen förläggs till 
restaurangen i Kumla sjöstad och kaffe serveras i Stenkulla missionshus. Priset beräknas till 550 
kr/person. Det planeras också för vegetarisk mat vid en stor middag på kvällen.  
*  Samrådsärenden   Sture redogjorde för ett par samrådshandlingar från kommunen. De gällde 
utvidgningar av logistikområdet invid Tälleleden. Vi ställde oss positiva till förslagen. Sture lämnar 
vårt svar till kommunen. 
*  Klimatsmart mat, studiecirkel med start 6 mars.  Ingela visade upp en inbjudan till 
matlagningskursen som kommer att ske under sex dagar och kosta 1500 kr.   

 
§ 7    Vårt årsmöte tisdag 11 mars    
          Ingela hörde sig för så att allt skulle vara klart inför årsmötet med dagordning, verksamhetsplan, 
ekonomirapport, affisch och valberedning. Sture trycker ut ett antal dagordningar och 
verksamhetsplaner. Ingrid hade fått löfte av Åke att han med sin klara stämma redovisar årsbokslutet. 
Hon ser till att det finns utlagda exemplar av dessa papper i lokalen. Arne lägger ut några extra 
årsberättelser.  
         Arne tar med vad som behövs för föredraget. Kerstin hör sig för med lokalansvarig (Kerstin 
Karlsson) om en fungerande mikrofon och högtalaranläggning.  
         Vi beslöt att bröd beställs för 40 personer från Åsen. Förslagsvis s.k. rågare.  Det gör Ingela. Hon 
tar med en kaffebryggare och vi andra tar med kaffekannor och termosar. Vi ska ta 30 kr för fikat. 
Ingela och Ingrid bakar dessutom något annat gott.  
 
§ 8   Kommande program    
*  Ugglekvällen 22 mars 
    Vi spånade om hur vi skulle kunna göra andra turer i terrängen än den gamla vanliga. Det skulle nog 
då bli långa färder åt olika håll och svårt att kombinera med en avslutande grillbrasa. Om vi inte får in 
rapporter om säkra ugglor på annat håll kör vi kvällen som vanligt med Sture och Arne som ansvariga.  
 
§ 9   Svea kanal /kanotled   Sture redogjorde för planerad utbyggnad av riksväg 50 och ett önskemål 
om stora vägtrummor som skulle möjliggöra kanotfärd från Nyköping tvärs genom Sverige till 
Göteborg. Önskemålen var framförda av föreningar i Sydnärke som ville ha vårt stöd i frågan. Vi 
ställde oss positiva till tanken och Sture formulerar ett svar.  
 
§10  Övrigt    Ingrid berättade att hon tänker vända sig till skattemyndigheten och begära att få slippa 
fylla i en viss blankett vid varje deklaration. För det behövde hon lämna en del information, bl.a. 
årsberättelsen.  
                          
§ 11 Nästa möte     
        Nästa styrelsemöte bestäms vid det konstituerande mötet efter årsmötet 
 
 
 
  
   
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Sture Sjöstedt /  
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