
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-08-25 i klubbstugan, Herrfallsäng, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, Ingemar Hallberg, 
Sven Nederman, Kerstin Pettersson, Christina Lindberg, Monica Nilsson 
     
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av dagens ordförande Sture Hermansson 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Till justerare av protokollet valdes Ingemar Hallberg.   
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom och kommenterades varefter det lades till handlingarna. 
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
          *   Ett förslag från Länsstyrelsen om att skapa ett naturreservat av Hjärtasjöns skärgård. Vi 
ställde oss positiva till förslaget. 
          *   Trafikverket lämnar beskedet att den fortsatta planeringen av ny järnväg mellan Hallsberg och 
Degerön ska utgå från korridor UA5, det västligaste alternativet.  
 
§ 6     Rapporter 
*  Ekonomi  Ingrid rapporterade.  
     -  Vi har från riks fått de extra 3500 kr som vi ansökte om.  
     -  Ingelas ersättning för Riksstämman (460 kr) är avklarad. 
     -  De hittills uteblivna pengarna till Ingrid för upptakten till Miljövänliga veckan, 333 kr, kommer    
        att betalas ut från Studiefrämjandets Karlstadskontor när de får besked om deltagarna från  
        Kajsa i Örebro. 
     -  En faktura på 350 kr från Lions i Hallsberg för marknadsplats nr 38 ska betalas. 
     -  Pengar har förts över till ett räntebärande konto. Vår kassa är nu på 5195 kr.  
 
§ 7   Genomförda programpunkter 
        *  Tåkern 28 juni. Fem deltagare från Hallsbergskretsen.   
        *  Broby äng 2 augusti.  Sju deltagare.  Vi slog med lie kanterna och forslade med en presenning  
            bort det slagna till en kompost.   
        *  Kvarntorpsområdet 12 augusti. Fem deltagare från Hallsbergskretsen. 
        *  Drumlinbesöket 20 augusti. Sju deltagare från Hallsbergskretsen. 
 
§ 8   Kommande program 
         *  Svamputflykt 6 september. Arne spanar efter en bra exkursionslokal och tar kontakt med  
              vår svampkunnige guide, Karl Gustaf.  Ingrid kan kanske erbjuda en bra lokal borta i  
              Trystorp.  
         *  Vibydagen 13 september.  Vi ska hjälpa till med guidning på naturstigen. Sture håller kontakt  
             med Benjamin Lundqvist. 
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       * Brevengången 27 september. En studiedag i geologicirkeln. Vi ska besöka ”Diamantberget” i  
            Svennevad, eventuellt Svennevads kyrka och diabasgången SO om Boo. Tage kanske kan följa  
            med och visa vägen. 
         * Valldala Handel. Mona Pettersson visar oss fritidskläder och kläder i naturmaterial. Ingrid talar  
            med Mona och bestämmer tid för ett kvällsbesök M.29/9 alternativt  To.2/10. 
         *  Sture tipsade om några andra sammankomster tillsammans med Kumlakretsen bl.a. en  
            ”räkfest” i deras klubbstuga Fr. 29/8.  
 
§ 9   Lista över nycklar till stugan i Herrfallsäng 
        Sture har gjort en aktuell lista. Det återstår nu ett frågetecken. Var är nyckel nr 1?   
          
§ 10  Miljövänliga veckan 
          *  Butiksundersökning. Vi ska med hjälp av en blankett kolla utbudet av ekologiska varor i  
             livsmedelsbutiker i kommunen. Ingrid har en användbar blankett för detta och hon gör några  
             kopior av den. Vi preciserar vid nästa styrelsemöte hur vi ska göra. Ingela och Ingrid  
             organiserar arbetet.  
          * Äpplen.  Något med äpplen ska göra under Miljövänliga vecka, utställning, kanske äppledricka 
             eller äpplekaka.  Arne kan erbjuda äpplen av några sorter.  
          
§ 11  Hallsbergsmarknaden 10 oktober  
          Arne tar från Naturskyddsföreningen hem ett informationspaket. Vi ska försöka ställa ut lite 
äpplen och som vi gjort under flera år en samling namnade svampar. Marknadståndet finns numera i 
klubbstugan. Arne och Sture hämtar och sätter upp det vid 8-tiden på morgonen. Vi kollade vilka som 
skulle kunna stå en stund i ståndet. Följande anmälde sig: Arne, Sture, Kerstin, Sven, Ingrid. Kanske 
även Ingela, Inger och Helena kan ta någon timme. Vi planerar vidare vid nästa styrelsemöte.   
 
§ 12  Övrigt  
          Ingrid berättade om länsförbundets telefonmöte. Karlskogakretsen har begärt ett bidrag på 3000 
kr till Björn Cederberg som informerade i anslutning till Naturskyddsföreningen årsmöte i Örebro och 
ett studiebesök i fjärilsträdgården i Karlskoga. Detta bidrag har beviljats. Flera personer har varit 
intresserade av att arrendera vår gård Rundberget. Nu kvarstår en ung kvinna som intressent. Det har 
beslutats om en månadshyra på 3500 kr. Detta kan senare omförhandlas till ett arrende.   
 
§ 13   Nästa möte 
         Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 30 september kl.18 i på Knuten. Kerstin bokar lokalen. 
 
§ 14  Mötet förklarades avslutat  
 
 
 
 
   
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Ingemar Hallberg/  
 

 
 
 
 

2 (2) 


