
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-06-10 i klubbstugan, Herrfallsäng, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, 
Ingemar Hallberg, Sven Nederman, Kerstin Pettersson, Christina Lindberg 
     
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av Ingela Wallin 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Till justerare av protokollet valdes Ingrid Ohlsson.   
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom och kommenterades varefter det lades till handlingarna. 
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
         Det fanns inga inkomna skrivelser. 
 
§ 6     Rapporter 
*  Ekonomi   Ingrid har betalat årsavgiften till Hopajola och den del av årsavgiften som ankommer på 
vår krets till Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.  
*  Naturvårdsbränning på Vissbodamon. Arne berättade om den naturvårdsbränning som just skett i 
Vissbodamons naturreservat. Avsikten med bränningen är att underlätta mosippornas föryngring.  
*  Handla miljövänligt, upptakt i Nora 18 maj. Ingela, Ingrid, Kerstin och Monica var där. Ingela 
redogjorde för upptaktsmötet.  Det var en trevlig och givande dag på Alntorps ö. De såg på genbanken 
av lokala äppleträd. Temat vid Miljövänliga veckan i höst kommer att vara: ”Mer ekologiskt på 
tallriken”. Vi ska göra något med äpplen och kanske gemensamt kolla miljövänligheten i några butiker.  
*   Hopajolas årsmöte 21 maj.   Vi hade Sven på plats som vår representant och som ersättare för 
honom var även Ingrid och Monica där. Mötet ägde rum på Trystorps slott. Det föregicks av en 
vandring i Trystorps naturreservat. Sven lämnade en liten rapport. Man hade resonerat om 
handikappvänligheten i naturreservaten. Vi fick en tankeställare om att vi kanske borde se till att det 
blir bättre framkomlighet med rullstol i Hallsbergs ekopark. Till ny ordförande i Hopajola efter Örjan 
Fredriksson valdes Christer Klingberg.  
*   Intervjun med Karl Gustaf.   Vi har spelat in en intervju med Karl Gustaf. Vi planerade för ett 
eventuellt möte i höst tillsammans med Hembygdsföreningen med visning av denna film, förslagsvis 
onsdagen den 22/10  kl.19.  
*   Länsförbundets möte den 9 juni.  Ingela lämnade en kort rapport. Anders Ridderström avgår som 
ordförande eftersom han flyttar och efterträds av Martha Thernsjö. Ingela gick också igenom de 
propositioner som man ska ta ställning till under riksmötet i Örebro och hörde sig för om våra 
synpunkter. Ny ordförande ska också väljas efter Mikael Karlsson och frågan är om vi ska välja 
Johanna Sandahl eller Karin Åström.  Vi hade svårt att prioritera någon av dem eftersom vi vet för lite 
om dem. 
     En familj har visat intresse för att arrendera Naturskyddsföreningens egendom Rundberget.  
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§ 7   Genomförda programpunkter 
        *  Säbylund 17 maj. 10 deltagare. 
        *  Bergslagsleden 24 maj. 14 deltagare. Den 28 juni är det vandring mellan Sixtorp och Svartå   
        herrgård. Det blir den sista Bergslagsvandringen för Inger Erikssons del. Hon har då vandrat  
        Bergslagsleden sju gånger. 
        *  Kvismaren 5 juni. 18 deltagare.  
 
§ 8   Kommande program 
         *  Tåkern 28 juni.  Åke Teljå guidar. Sture finns vid samlingsplatsen utanför Konsum kl.07.15 
         *  Broby äng 2 augusti. Sture är ansvarig.      
         *  Kvarntorpsområdet 12 augusti. Ingår i studiecirkeln geologi. Samling vid Konsum kl. 18.00 

  
§ 9   Riksstämman 14-15 juni    
        Ingela och Ingrid tar med våra planscher till en utställning på universitetet.   
 
§ 10  Nycklarna till Herrfallsäng 
          Vi gick gemensamt igenom en lista på innehavare av nycklar. Vi hade 12 från början. Nyckel nr 
11 är såld till länsstyrelsen. Någon nyckel är på drift och ska efterforskas. Sture skriver sedan ut den 
nya förteckningen.  
          
§ 11  Anemonen     
         Vi resonerade om innehållet i nästa nummer av Anemonen. Bl.a. ska vi föra in ett par nya 
programpunkter, en filmafton och ett besök i Valldala handel (eventuellt på torsdagen i vecka 40).  
Stoppdatum för Anemonen är den 11 augusti. 
 
§ 12  Övrigt  
a)  En person hade lämnat ett herbarium till Ingemar. Arne tog hand om det för genomgång. Om där 
finns något värdefullt ska det sedan överlämnas till Örebroherbariet.  
b)  Vi förklarade att vi gärna ville ha fler färgbilder i Anemonen trots att det innebär en något högre 
tryckkostnad.  
 
§ 13   Nästa möte 
         Nästa styrelsemöte blir måndagen den 25 augusti kl.18 i klubbstugan. Vi ska då skicka iväg nästa 
nummer av Anemonen.  
 
§ 14  Mötet förklarades avslutat  
 
 
 
 
 
   
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Ingrid Ohlsson/  
 

 
 
 
 

2 (2) 


