
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-09-30 på Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, Sven Nederman, 
Kerstin Pettersson, 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 Ingrid Ohlsson.   
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom. Punkt 10 (Butikskollen) har genomförts. Bäst i Hallsberg blev 
Konsum, därefter följde i ordning ICA Allé, Lidl, Soja´s ICA-hall Vretstorp, Netto och sämst att 
erbjuda kunderna ekologiska varor blev ICA Pålsboda.  
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
          *   Kretsbrev Nr 4, 2014. Arne gick översiktligt igenom innehållet i kretsbrevet.  
          *  Information om Framtidsveckan - För en hållbar framtid 27/9 – 5/10. 
          *  Ekologisk fikapaus. Information från Riks om hur man kan ordna ett möte med information   
              om ekologisk mat och kanske medlemsvärvning. 
 
§ 6     Rapporter 
   *  Ekonomi  Ingrid rapporterade att vi nu har 3676 kr i kassan. 
   *  Information om utvidgning av bergtäkten vid Tälle invid Tomta Naturreservat. 2016 behövs ett 
nytt tillstånd för att få fortsätta brytningen. Vi ansåg att det är en från början olyckligt placerad 
bergtäkt, alltför nära permanenta bostäder och alldeles intill ett naturreservat. Men vi tror att det är svårt 
att hindra fortsatt verksamhet. Sture formulerar ett svar. 
   *  Ny bergtäkt med brytning av diabas planeras i Boo. Arne och Tage deltog i ett 
informationsmöte om den planerade täkten. Det kommer att göras en miljökonsekvensutredning. 
Platsen ligger långt från bebyggelse och som det ser ut nu har vi inga invändningar att anföra.  
 
§ 7   Genomförda programpunkter 
        *  Svampexkursionen den 6 september genomfördes strax söder om Trystorps naturreservat. 23  
   deltagare.         
        *  Vibydagen 13 september. Sture såg till att naturstigen fungerade med assistans av Ingrid. 8 
deltagare.  
        *   Brevengången 27 september. Ett studiebesök i Svennevad och Boo ingick i en studiecirkel i   
 geologi till vilken Åke Teljå i Kumlaföreningen är ansvarig. Sture var vår guide. Från de 18 deltagarna 
hördes efteråt flera positiva kommentarer, - intressant och lärorikt. Från Hallsbergskretsen deltog 9 
personer. Arne ska rapportera till Studiefrämjandet.  
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§ 8   Kommande program 
         *  Vi besöker Valldala handel 2 okt. kl.l8   
         *   Film-Tajm med Karl Gustaf, M.20 oktober. En föreställning blir kl.14.00, en andra kl.18.00. 
Filmvisningen blir i Kantakrogen. Arne tar med nödvändig utrustning, film, dator, projektor, filmduk 
och elsladdar. Vi ska servera kaffe i huvudbyggnaden. Vi står för fika och får då använda lokalen 
gratis. Kerstin hjälper till med kaffekokning. Hon tar kontakt med Ingrid Nilsson. Vi bör vara där i god 
tid för förberedelser, redan 12.30. Vi ska ta betalt för kaffet, samma pris som är gängse i Hembygds-
föreningen.  
                    
§ 9   Hallsbergsmarknaden 10 oktober 
* Material. Arne hade med sig informationsmaterial från Riks. Vi gick igenom det. Några affischer ska 
sättas upp ute på samhället.  
* Bemanning. Vi gjorde upp en tjänstgöringslista vid marknadsståndet. Arne och Sture hämtar ståndet i 
klubbstugan och sätter upp det och är där fram till kl.10.  Mellan 10 och 12 är Kerstin Johansson och 
Kerstin Lundqvist där. Sedan kommer Ingemar och Sven mellan 12 och 14. Inger Eriksson och Anna-
Lisa Svensson avlöser och tar passet 14-16. Kl.16-18 är Ingrid Ohlsson och Kerstin Pettersson på plats. 
Arne och Sture kommer vid 17-tiden och hjälper till att avveckla verksamheten.  
* Svamputställning. Vi tyckte det vore bra om vi hade en svamputställning även i år. Karl-Gustaf och 
Hasse ska tillfrågas om de kan vara behjälpliga med insamling och namngivning (etikettering) av 
svampar. Svampen måste samlas in under torsdagen. 
* Äpplen.  Arne tar med äpplen av några olika sorter. Kerstin Johansson och Ingrid Ohlsson bakar en 
äpplekaka att bjuda på.    
 
§ 10  Övrigt 
 Inventeringar vid Rundberget. Inventeringar i skogen och på ängsmarkerna där ska ske S.5/10 och 
M.6/10 kl.11.  Sture och Arne åker dit på måndagen med start från Hallsberg 9.30.  
 
§ 11   Nästa möte 
         Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 28 oktober kl.18 på Knuten. Vi försöker då ta med förslag till 
nästa års program. Kerstin bokar lokalen. 
 
§ 12  Mötet förklarades avslutat  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Ingrid Ohlsson/  
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