
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-05-13 på dagcentralen Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, Sture 
Sjöstedt, Kerstin Pettersson, Monica Nilsson, Christina Lindberg 
     
 
§ 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 och kommenterades. Arne har till Trafikverket lämnat ett yttrande om 
dragning av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla. Protokollet lades till handlingarna. 
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
*   Kretsbrev nr 3, 2014.    Vi gick översiktligt igenom innehållet. Bifogade stämmohandlingar för 
deltagare vid Riksstämman överlämnades till Ingela. 
 
§ 6     Rapporter 
*  Ekonomi   Ingrid nämnde att vi nu fått årets återbäring från Riks, 7406 kr. Hon nämnde också att 
enligt information på naturkontakt ska vi endas betala 6 % i moms när vi trycker Anemonen. Sture 
informerar reprocentralen om det vid nästa tryckning.  
*  Geologicirkeln. Ingela informerade om geologicirkeln som startade den 12 maj.  
*  Bidrag till slåtterbalk. Vi har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kumla fått ett bidrag på 
7000 kr av Landstingets natur- och viltvårdskommitté för inköp av en ny slåtterbalk. Sture och Åke 
Teljå gör inköpet. Vi torde behöva lägga till någon tusenlapp av egna pengar för en bra maskin.  
 
§ 7   Genomförda programpunkter 
*  Vi har under våren genomfört flera av exkursionerna i vårt program: Till sjön Igeln 6 april (16 
deltagare), till Vargavidderna  12 april (14 deltagare), länsstämman den 27 april (42 deltagare). Arne 
rapporterar detta till Studiefrämjandet. Dessutom har vi arbetat med en tipspromenad vid Vibysjön och 
deltagit vid invigningen av en naturstig på västra sidan av Vibysjön den 3 maj (Ingrid, Sture H och 
Kerstin Lundqvist).  Den 8 maj gjordes en intressant vandring längs Gallabergsbäcken med 23 
deltagare. Ett bildreportage därifrån kan ses på hemsidan.  
 
§ 8   Kommande program 
         * Säbylund 17 maj. Sture tar ansvar för samling vid Konsum  kl. 05.40.  
         * Bergslagsleden 24 maj. Anmälan ska göras till Inger Eriksson. Sture ska sända ut ett mejl och 
tala om att det krävs en anmälan. 
          *  Kvismaren 5 juni. Avfärd från Hallsberg kl.21.00. Arne guidar från Öby kulle.  
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§ 9   Framtidsstafetten 15 maj i Hallsberg    Ingela meddelade att vi var välkomna till Åsen mellan 
kl.18.30 och 20.00 för samtal med politiker inför årets val. 
 
§ 10  Nora 18 maj.  Ett upptaktsmöte på Alntorps ö inför Miljövänliga veckan i höst. Årets tema 
kommer att vara ”Mer eko på tallriken”. Ingrid anmäler sig och Ingela, Monica och Kerstin. 
Reseräkning ska ställas till Studiefrämjandet.    
          
§ 11  Hopajola 21 maj   Hopajola firar den dagen 20-årsjubileum i Trystorps ekäng och på Trystorps 
slott. Anmälan ska göras senast 16 maj. Sven har vi tidigare utsett till vår ordinarie representant och vi 
väljer Ingrid som ersättare och Monica får bli ersättare för Ingrid. Ingela påminner kommunens 
representant om mötet.  
 
 § 12  Riksstämman 14-15 juni. Ingela är anmäld som vårt ombud.      
    
 § 13   Evenemangsnytt.  Hallsbergs kommun erbjuder oss plats i Evenemangsnytt som delas ut i 
kommunen i början av september. Arne rapporterar från vårt program sådant som är öppet för 
allmänheten.  
 
§ 14  Skogsbruk Boo egendom.  Boo Egendom ska genomgå revision för fortsatt FSC-certifiering. 
Leif Welander på miljökontoret i Hallsberg vill ha in synpunkter på hur företaget ”sköter sig”. Vi har 
ingen kännedom om några missförhållanden. Arne meddelar detta till Leif.  
 
§ 15  Valldala handel   Vi har fått en inbjudan att besöka affären och Ingrid fick i uppdrag att boka in 
en kväll i oktober (M, Ti, eller To). 
 
§ 16   Intervju med Karl Gustaf. Vi planerade lite inför en intervju med Karl Gustaf. Sture och Arne 
kollar om en liten mikrofon kan kopplas till en kamera och hur ljudkvalitén blir (under vecka 21). 
Eftersom den tilltänkta mikrofonen är relativt billig ska vi eventuellt inhandla en sådan. M.26 maj 
föreslogs som dag för intervju med Karl Gustaf. 
 
§ 17  Höstmarknaden. Ingrid kollar med Ingmar om när vi ska anmäla oss och när avgiften ska 
betalas. Hon ska ta kontakt med Lions nuvarande president Bertil Gunnarsson.  
 
§ 18  Övrigt 
*   Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Ingrid hade funderingar på om och när vi ska betala en 
medlemsavgift. Hur har vi gjort förut? 
*   Sture efterlyste bidrag till nästa nummer av Anemonen. Vi resonerade om vilka av kommunens 
naturreservat som vi ännu inte har presenterat. 
*    Sture uppmanades att aktualisera listan på de som har nycklar till klubbstugan.  
 
§ 19  Nästa möte     
         Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 10 juni kl.18 i klubbstugan. 
 
§ 20  Mötet förklarades avslutat  
 
  
   
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Sture Sjöstedt/  
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