
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-10-28 på Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, Ingemar Hallberg, 
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 Ingemar Hallberg.   
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes översiktligt igenom och lades därefter till handingarna.   
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
          *   Västernärkes natur nr 2/2014  
 
§ 6     Rapporter 
         *  Ekonomi  Ingrid rapporterade att vi nu har 3316 kr på kontot. Tryckningen av senaste 
Anemonen är betald med 4897 kr. Vi resonerade lite om antalet färgsidor i tidningen. 462 kr har 
betalats till Kumlakretsen för 50% av en slåtterbalk som vi äger tillsammans. Resten av kostnaden har 
finansierats genom bidrag.  
         *  Rundberget  Sture och Arne berättade om växtinventeringar som gjorts på vår fastighet 
Rundberget. Vi resonerade lite omkring skötseln av fastigheten och användningen av de två stugorna på 
tomten.   
         *  Kartong med ljus i klubbstugan.    Ingemar meddelade att han placerat en kartong med ljus i 
stugan i Herrfallsäng. Vi tackade för det. Stearinljus går åt i stugan eftersom vi saknar elektrisk 
belysning där. 
 
§ 7   Genomförda programpunkter 
        *  Valldala handel 2 oktober.  Åtta personer deltog.  
        *  Hallsbergsmarknaden 10 oktober  Vi hade en bra placering i år på Storgatan utanför Folkets 
Hus. Många tittade in till oss. Äpplekakans 100 bitar, som vi bjöd på, gick åt. Svamputställningen drog 
som vanligt blickarna till sig och vi hade god hjälp en stor del av dagen av Hans Åke Sandberg.   
        *   Film-Time med Karl Gustaf  20 oktober.  Det blev ett välbesökt arrangemang. Fullsatt i 
”salongen” dvs. i Kantakrogen vid såväl föreställningen kl.14 som kl.18. Karl Gustaf deltog vid båda 
tillfällena och avtackades med en blombukett. Det blev lite stressigt att ordna platser och att få fram 
kaffe, kanelbullar och kakor till alla vid pausen. Men allt fungerade till slut till belåtenhet. Arne har 
gjort några DVD-skivor av filmen som ska överlämnas till Karl Gustaf.  
 
§ 8   Kommande program 
         *  Medlemmarnas bilder S.16 november.  Det var flera som anmälde att de har bilder att visa upp: 
Monica, Ingrid, Ingela, Sture och Arne. Sture visar kanske även film om humlor i trädgården. 
Kantakrogen är bokad. Arne tar med utrustning för bildvisningen. Monika, Ingrid och Kerstin ordnar 
med bullar och kakor. Ett halvt kg kaffe behöver inhandlas. Vi ska vara i god tid på plats för 
iordningställning. Föreslogs kl. 15.30. 
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§ 9   Ny programgrupp för nästa år, 2015 
        I gruppen deltar Sture, Arne, Monica, Ingrid och eventuellt också Sven. Vi träffas på Knuten 
den11 november kl.18.  Kerstin bokar lokalen.  
        Vi resonerade omkring ett programförslag från Kumlakretsen. I april Kärnskogsmossen med 
orrspel. Omkring 1 juni naturstig, kolmila och sumpvioler i Hjortkvarn. Naturnatta 5 juni vid 
Igelbäcken. Juli-augusti brandområdet i Västmanland och eventuellt besök på Grimsö. En studiecirkel 
med provfiske med nät, kanske i Igeln. Svampexkursion i september, som inte får sammanfalla med 
Vibydagen. 
 
§ 10   Länsförbundets styrelsemöte 27 oktober 
           Sture berättade om förslaget från Riks om inrättande av tio regionala kanslier. Ett sådant är 
föreslaget i Örebro för Örebro och Värmlands län. Vi diskuterade förslaget och hade svårt att ta 
ställning till det.  Det har fungerat rätt bra som vi haft det. Ställer oss tveksamma till att det inte längre 
ska kunna sökas projektbidrag för regionen, utan endast via kretsarna. Vi var undrande inför hur det ska 
fungera med det stora avståndet till västra och norra Värmland om kontoret förläggs till Örebro. Det är 
nog bra om det finns en kunnig och driftig koordinator för verksamheten i regionen.  
 
§ 11  Projektbidrag för vilt- och naturvård (ansökan senast 1 november).    
         *  Ett förslag från Kumla.  Anskaffning av provfiskenät för studiecirkel om livet i vattnet i Igeln.  
Nätet lär vara mycket dyrt, men vi tyckte det kan vara värt ett försök att ansöka om bidraget. 
          * Hur mår våra fågelholkar. Frågan sköts upp till nästa möte eftersom tiden rann iväg.  
 
§ 12   Broby äng    Sture kunde berätta att ängen i år hade blivit bra slagen två gånger och höet 
bortforslat av Farmartjänst. Fortfarande är vi frågande till hur det kommer att fungera framöver. Vi 
beslöt om en träff med miljöchefen Leif Welander. Sture, Arne och Ingemar försöker finna en lämplig 
tid för ett möte på kommunkontoret. De ekar som friställdes för några år sedan behöver återigen en 
röjning omkring sig. Det förväntar vi oss att kommunen gör.  
 
§ 13   Övrigt   Sven undrade över det gamla multnande bordet som står kvar i Broby äng. Tanken är att 
det ska stå kvar som studieobjekt. Vad börjar växa på det i form av mossor, lavar och svampar? 
Successionen? Hur fort sker sönderfallet och förmultningen?  Det behövs en viss dokumentering av 
detta.  
 
§ 14   Nästa möte 
         Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 2 december kl.18 på Knuten. Kerstin bokar lokalen. 
 
§ 15  Mötet förklarades avslutat  
 
 
    
 
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Ingemar Hallberg/  
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