
  

 
 
 
HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2014-12-02 på Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Tage Aronsson, Ingemar Hallberg, 
Sven Nederman, Sture Sjöstedt, Kerstin Pettersson, Monica Nilsson, Östen Tylebrink 
     
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av ordföranden vid dagens möte, Sture Hermansson. 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Till att justera protokollet valdes Tage Aronsson. 
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom, kommenterades och lades därefter till handingarna.   
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
          *    Kretsbrev nr 5, 2014. Arne gick igenom och läste upp en del av innehållet.  
          *    Länsstyrelsen meddelar  att det 2014-10-30 tagits beslut om att bilda naturreservatet 
Hjärtasjöns skärgård och lämnar föreskrifter om skötsel mm i reservatet.  
          *    Länsstyrelsen lämnar beskedet att 15 nya naturreservat har bildats i länet. De består 
huvudsakligen av gammal barrskog. 
 
§ 6     Rapporter 
         *  Ekonomi  Ingrid rapporterade att alla inkomna räkningar är betalda. Förutom en mindre summa 
i handkassan har vi nu på kontot 2539 kr.  
         *   Inger Erikson, 70 år den 3 december. Inger har undanbett sig uppvakning, men vi vill gärna 
hylla henne, inte minst för att hon gjort så mycket gott för föreningen. Beslöts att Ingrid sätter in en 
summa på Hopajola och på något sätt bringar Inger ett kort med gratulationer från oss i 
Naturskyddsföreningen.  
 
§ 7   Genomförd programpunkt 
        *   Medlemmarnas bilder 16 november  Allt fungerade bra i den trevliga lokalen på Kantakrogen. 
Närmare 30 personer deltog. Bilder visades av Sven, Monica, Ingrid, Sture och Arne. Av Sven fick vi 
med hans bilder en genomgång av hur en kolmila byggs upp och fungerar.  
 
§ 8   Program för 2015 
        Vi gick igenom programförslaget, bl.a. med hjälp av färggranna kartor och broschyrer som Sture 
tryckt upp. Några små tidsjusteringar gjordes. Programmet godkändes. Sture tog upp anmälningar till 
studiebesöket på den nya postterminalen i Hallsberg.  
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§ 9   Träff med miljöchefen Leif Welander.  
         Östen informerade oss om att Leif inte längre kommer att vara kvar på kommunen och att det 
pågår en omorganisation (sammanslagning) av Hallsbergs och Kumlas miljöförvaltning. Vi avvaktar 
därför med ett möte om Broby ängs skötsel. Vi resonerade om huruvida vi kanske själva skulle kunna 
röja runt de friställda ekarna i reservatet. Östen sade sig kunna hjälpa till. Han har verktyg som han 
också har rätt att hantera (Det finns säkerhetsföreskrifter för motor- och röjsågar). Det blir i så fall en 
arbetsdag i början av april när Östen kommit hem från en resa i Australien och Söderhavet.  
 
§ 10   Länsförbundets telefonmöte 2 november 

a) Vad vill vi ha från Länsförbund och regionkansli? 
Vi tycker inte vi haft så mycket hjälp av länskansliet men att det har fungerat bra så som det 
varit. Därifrån har organiserats länsövergripande frågor som kurser, olika projekt och 
samordning av aktiviteter av olika slag. Kanske det skulle kunna bli aktivare med 
medlemsvärvning, särskilt med inriktning mot yngre personer.  

b) Frågor till Riks som Marta kan framföra? En framförd tanke som vi gillar är att Riks med 
sina kunskaper och resurser ska stå för arbetsgivaransvaret i ett kommande regionkansli.  

 
§ 11   Hur mår våra fågelholkar? Vilka har haft hyresgäster? Städas? 
           Vi resonerade lite om nödvändigheten att rensa fågelholkar. Det är tidskrävande att kolla 
häckningen i alla 50 holkarna. Vi får fortsätta diskussionen om holkarnas skötsel. 
 
§ 12   Broby äng     
          Kommunen har satt upp en ny skylt i A2-storlek på anslagstavlan i Broby äng.  
          Vad beträffar det gamla multnande bordet ute i ängen funderar Sture på att presentera det med en 
sida med text och bilder i nästa nummer av Anemonen.   
 
§ 13   Anemonen    
         Vi räknade lite på hur mycket material vi har till nästa nummer. Sture är alltid tacksam för bidrag. 
Det verkar dock som om det redan finns en hel del förslag på artiklar till första numret 2015. Beslöts att 
stoppdatum för bidrag är trettondagshelgen, dvs. 6 jan 2015.  
 
§ 14   Nästa möte 
         Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 20 januari kl.18 på Knuten. Kerstin bokar lokalen. Då ska 
Anemonen med bl.a. det nya programmet distribueras.  
 
§ 15  Mötet förklarades avslutat  
 
 
    
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Tage Aronsson/  
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