
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-03-31 på dagcentralen Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, Sture 
Sjöstedt, Kerstin Pettersson, Monica Nilsson, Christina Lindberg, Östen Tylebrink 
     
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av Ingela Wallin 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Ingrid Ohlsson valdes till justeringsman.  
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom och kommenterades. Arne har till riks lämnat en ansökan om extra 
föreningsbidrag. Protokollet lades sedan till handlingarna. 
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
*   Remiss. Val av lokaliseringsalternativ av nytt järnvägsspår, Hallsberg-Stenkumla. Arne besvarar 
remissen och förespråkar alternativen UA2 eller UA5.  
*  Föreningsregistret. Vi fyllde i efterfrågade uppgifter till kommunens föreningsregister. Arne sänder 
det till kommunen.  
 
§ 6     Rapporter 
*  Ekonomi   Ingrid nämnde att vi fått ett verksamhetsbidrag på 5100 kr från Studiefrämjandet. Saldot 
för dagen ligger på 7998 kr. Vi beslöt att Sture upplyser om vårt plusgirokonto på hemsidan. 
*  Projektbidrag för Anemonen  Vi har inte ansökt om sådant eftersom vi bedömt att vår tidning inte 
är något som det ges projektbidrag till.  
*  Länsförbundets styrelsemöte 17 mars. Ingela rapporterade att Länsförbundet nu är medlem i 
Kilsbergsfrämjandet. Hon nämnde också att 3000 kr avsatts till ett upptaktsmöte om Handla 
miljövänligt i Nora den 18 maj. Länskansliet har bytt adress till Föreningarnas hus, Skolgatan 13, 
Örebro. Det efterlystes frivillig arbetskraft till flytten.  
*  Surdegsbakning.   Ingela ska meddela att ingen av oss anmäler sig till denna studiecirkel.  
*  Rankemossen.  Ingrid rapporterade från en exkursion på Rankemossen i sydvästra Närke. Det är ett 
orört vildmarksområde med betydande naturvärden som hotas av vindkraftsexploatering i mycket stor 
skala, 47 kraftverk. En journalist deltog och det blev en helsidesartikel i Nerikes Allehanda.  
*  Vindkraftmöte i Kumla.  Det har också varit ett möte om vindkraft i Kumla. Sture deltog och 
kunde tala om att det ska byggas fler vindkraftverk på slätten mellan Örebro och Kumla.  

 
§ 7    Länsförbundets årsmöte 27 april    
          Vi beslöt att Sture sänder ut ett mejl till alla i kretsen som har angett e-postadress och bifogar 
inbjudningsaffischen och meddelar att anmälan kan ske till Ingela senast den 6 april. 
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          Följande medlemmar med rösträtt anmäls från vår krets: Ingela, Arne, Ingrid och Monica. Sture 
som är revisor deltar också. Sture förbereder en liten bildpresentation av exkursionsmålet, Broby äng, 
där han också kommer att guida efter lunchen. Han hoppas få hjälp med detta av Karl Gustaf Nilsson 
eller/och Hans-Åke Sandberg.  
Ingela föreslog att Arne och Sture smyckar väggarna eller några skärmar med bilder i den i övrigt lite 
trista möteslokalen. Arne ordnar så att det finns dator, projektor, sladdar och ev. filmduk, men vi kollar 
upp i förväg vad som är nödvändigt.  
        Vi funderade på förslag till ordförande vid mötet. Matilda Ernkrans hade tillfrågats men avböjt. Vi 
föreslog Krister Klingberg som har erfarenhet sedan tidigare av ordförandeskap på länsförbundets 
årsmöten och vi ser gärna hans hustru Helena som sekreterare, om inte Åsa eller Kajsa kan göra det 
jobbet.  
          Beslöts att vi träffas kvällen innan årsmötet för förberedelser i lokalen.       
 
§ 8   Genomförda programpunkter 
*  Ugglekvällen 22 mars 
     Klubbstugan fylldes med 22 personer. Vädrets makter var oss nådiga, lugnt, några plusgrader, 
stjärnklart. Två, ev. tre ugglor, hördes ropa i Herrfallsäng, annars var det tyst under färden genom 
skogarna ned mot Skogaholm. Studiefrämjandet har fått en rapport från kvällen och en bildrapport 
finns på hemsidan.  
  
§ 9   Kommande program 
         * Igeln, S.6 april  Sture möter upp vid samlingsplatsen vid Konsum i Hallsberg kl. 8.00 
         * Orrspel på Vargavidderna 12 april. Sture finns vid samlingen kl. 03.15 vid Konsum. Åke Teljå 
vet närmare vart vi sedan styr färden.   
 
§10   Slåtterbalk  
          Vi äger en slåtterbalk tillsammans med Kumla Naturskyddsförening.  Den kräver underhåll och 
det börjar bli svårt att få tag på reservdelar. Vi beslöt att tillsammans med Naturskyddsföreningen i 
Kumla ansöka om bidrag till en ny slåtterbalk från Landstingets Vilt- och naturvårdskommitté.  
 
§11  Hallsbergmässan. 
        Vi hade fått en förfrågan om att delta med information om föreningens verksamhet, men ingen var 
intresserad av att ta på sig den uppgiften.  
 
§12  Övrigt      
        Vi resonerade om en kommande intervju med Karl Gustaf Nilsson.    
        Vi tog beslut om en träff vid Vibysjön för att planera en tipspromenad på naturstigen någon av 
dagarna 14/4 eller 15/4. Arne, Ingela, Sture, Ingrid och Monica ska försöka ställa upp då. 
                
§ 13 Nästa möte     
        Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 13 maj kl.18 på Knuten. Kerstin bokar lokalen.  
 
 
  
   
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Ingrid Ohlsson/  
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