
  

 
 
HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2015-01-20 på Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Sven Nederman, Sture 
Sjöstedt, Kerstin Pettersson, Monica Nilsson   
     
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av ordföranden vid dagens möte, Ingela Wallin. 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Till att justera protokollet valdes Ingrid Ohlsson. 
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom, kommenterades och lades därefter till handingarna.   
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
          *   Från Inger Eriksson en hälsning från Madeira med ett tack för uppvaktning på födelsedagen.  
          *   Hallsbergs kommun har på sin hemsida lagt ut ett första utkast till en ny översiktsplan och vi 
rekommenderas att ta del av den och komma in med synpunkter. Sture hade tryckt ut några sidor av 
förslaget och gav oss en liten snabb inblick i det. Vi noterade genast att tankar på ökad bebyggelse i 
strandnära miljöer kanske kan bli något som vi behöver hålla ögonen på.   
      
§ 6     Rapporter 
        *  Ekonomi.  Ingrid rapporterade att vi i kassan har 1026 kr, på plusgirot 1689 kr och på kontot 
hos Nordea 29 788.  
         
§ 7   Länsförbundets styrelsemöte 14 januari 2015. 
        Ingela, Ingrid och Sture deltog i mötet. Ingela redogjorde för en del av vad som hade sagts.  
*  Det blir ett möte om vindkraft i Laxå  den 22 januari. Ingela åker dit. 
*  Ett vattenmöte i Örebro Ti.10/2 kl. 14-18.  Sture och eventuellt också Sven åker dit.  
*  Kretsträff  S. 22/2 kl.10. Sture ämnar närvara. Ett tema för mötet blir kanske att berätta för andra vad 
som fungerar bra i våra kretsar. Vi skickar med Sture att berätta om vårt väl fungerande samarbete med 
Kumla naturskyddsförening. En annan bra sak i vår krets som han också skulle kunna berätta lite om är 
Anemonen och hemsidan.  
*  Framtidsforum 28 februari på Kvinnerstaskolan. Vi har fått mejl med inbjudan att deltaga.   
*  Rundbergets skogsgrupp med Sture, Anders och Helena. Gruppen ska göra ett förslag på hur vi ska 
hantera skogen som vi blivit ägare till vid Rundberget. Det finns tre tankar omkring detta. 1) Att själva 
fortsätta att sköta skogen så som den tidigare ägaren gjort, 2) Att överlåta skötseln på någon 
skogsbonde i närheten med en överenskommelse att fortsätta sköta skogen på det försiktiga sätt som 
förre ägaren gjorde, 3) Att göra skogen till ett naturreservat.  
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*  Länsförbundets årsmöte ordnas av Hälleforskretsen den 26 april. Mer information kommer.  
*  Åsa Wistrand har fått i uppgift att utse en valberedning till årsmötet 2016.  
*  Svar på skrivelse till Riks angående regionkansliernas administrativa ansvar. Svaret vi fått är att Riks 
inte vill ta på sig det ansvaret. Istället kommer det att ordnas utbildning för lokala administratörer.  
*  En enkät från riks angående kommande utbildningar.  Vi gick igenom enkäten tillsammans. Arne 
rapporterar via internet.  
*  Remissyttrande Munkatorp/Örebro. Vi hade läst svaret i ett mejl och några av oss tyckte att Helena 
Stenbäck hade formulerat sig bra.  
 
§ 8   Kommande möten 
*  Studiecirklar. Sture påpekade att vi kan läsa om dem i Anemonen nr 1, 2015. Tyvärr hade det inte 
kommit med information om att anmälningar görs till Sture.  
*  Postterminalen 17 februari kl. 18.00. Senaste anmälningsdag 8/2. Sture tog emot ytterligare ett par 
anmälningar. 
 
§ 9  Årsmötet 9 mars kl.19.00 på Knuten  
Vi kollade upp förberedelserna. Kerstin har bokat lokalen. Vi samlas 17.30 för att ställa iordning, koka 
kaffe mm. Arne ser till att det finns dator, dataprojektor och nödvändiga sladdar. Sven ska försöka se 
till att ljudanläggningen fungerar. Ingrid ser till att årsbokslutet granskas av revisorerna och att det finns 
utlagt i möteslokalen. Arne lägger ut några exemplar av årsberättelsen. Sture ser till att det finns 
dagordning och verksamhetsplan för 2015. Vi hämtar som i fjol landgångar på Åsen. Ingrid ordnar 
detta.   
 
§ 10 Övrigt 
          Ingemar hade förutskickat att han kanske skulle kunna hålla i några naturträffar i Herrfallsäng 
under våren-sommaren. Vi tyckte att det var en utmärkt idé, men funderade lite på hur mycket han 
skulle kunna orka med. En, två eller tre gånger kan vara krävande nog. Ingela hade lite arbetsmaterial 
med tips och idéer som hon kan lämna över till honom. Han skulle också kunna få lite hjälp av oss 
andra om han känner behov av det. Ingemar får planera lite mer konkret och sedan får vi återkomma till 
förslaget.  
 
§ 11   Nästa möte 
          Vi träffas nästa gång måndagen den 2 mars kl. 18.00 på Knuten. Kerstin bokar lokalen. 
 
 
 
Vid sidan av dagordningen: Med anledning av bemärkelsedagar bland oss kom Inger Eriksson i en 
paus i förhandlingarna och bjöd på en stor, jättegod gräddtårta med inskriptionen, Inger, Kerstin och 
Arne på.   
Tack Inger för att du tänker på oss och ordnar god stämning i vår styrelse. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..…    Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Ingrid Ohlsson/  
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