
  

 
 
HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2015-03-02 på Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Sven Nederman, Sture 
Sjöstedt, Kerstin Pettersson, Monica Nilsson, Christina Lindberg   
     
 
§ 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 Monica Nilsson. 
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom och kommenterades. Kretsträffen den 22/2 blev inställd. Vi resonerade 
om årsmötets genomförande. Se punkt 8 nedan.  
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
          * Västernärkes natur nr 1/2015  
          *  Kretsbrev nr 1/2015.  Arne förmedlade innehållet i stora drag. Ett hälsningsanförande av vår 
nya ordförande på riksplanet, Johanna Sandahl;  Vi välkomnades till rikskonferens i Åre 23-24 maj; 
Tio regionala kanslier ska etableras; Medlemssiffror har meddelats; Påminnelse om att rekvirera 
återbäring och att vår krets har rätt till utökat grundbidrag; Cykeldag den 19 september; Information om 
årets bok ”Solrevolutionen”; Naturvänliga veckan infaller vecka 19, i år med fokus på groddjur och 
salamandrar; Café Planet, en ny arena för oss; och slutligen årets succékampanj ”Byt till eko” fortsätter 
i år. Beslöts att Arne skickar blanketten till Riks med ansökan om utökat grundbidrag. 
      
§ 6     Rapporter 
        *  Ekonomi.  Vår kassör, Ingrid, kunde berätta att vi i år går med ett litet överskott till skillnad mot 
i fjol. Hon hade just fått räkningen för senaste tryckningen av Anemonen och beloppet var 
överraskande lågt. Hon står i begrepp att betala medlemsavgiften till Hopajola på 500 kr.    
        * Vattenmöte 10 februari (Vattenmyndigheten Norra Östersjön). Sven, Sture och Ingela besökte 
mötet på Hjalmarbergmanteatern i Örebro. Sture lämnade en rapport. 
        * Vattenmöte i Åsbro den 24/2. Sture rapporterade också om vad som sades vid detta möte. 
        * Miljömålsmöte i Örebro den 12 februari på Länsstyrelsen i Örebro. Ingrid och Ingela deltog där 
och berättade om vad som förevarit. Ulf Sandström och Erik Göthlin ledde arbetet. I länet arbetas med 
14 av de 16 nationella miljömålen. 2,3 % av skogen är skyddad, vilket är långt från det uppsatta målet. 
Det är ont om pengar till skötsel av de relativt många naturreservaten i länet. Man kan gå in på en 
internetsida med adressen www.miljomal.se och se att inte många av de uppsatta miljömålen kan nås 
inom uppsatt tid, dvs. till år 2020. 
 
§ 7  Länsförbundets styrelsemöte per telefon den 9 februari 
        Ingrid och Ingela deltog och rapporterade. Det nämndes att det pågår försök att bilda en krets i 
Laxå. Hyresgästerna i vår fastighet Rundberget trivs. Nästa möte är den 12 mars.  
 

1 (2) 



  

§ 8   Årsmötet 9 mars kl.19.00 
        Vi gick igenom vår planering av årsmötet. Ingela tar med en kaffebryggare. Hon kollar med Inger 
Eriksson om tillgång på porslin. Ingela åtog sig också att hämta brödet på Åsen innan de stänger 15.30. 
Vi tar med oss termosar/termoskannor. Ingela bakar några Silviakakor. Sven kollar så mikrofonen i 
lokalen är tillgänglig och fungerar, eventuellt kan Sture ordna högtalare via Hembygdsföreningen. Vi 
ska ta betalt för kaffet. 30 kr föreslogs. Vi gick också igenom Stures förslag till dagordning och 
verksamhetsplan och justerade dem lite i linje med de nya stadgarna. Ingela ska avtacka Lena Borg 
med ett kort. Roland Hedlund ska avtackas med en blomsterbukett. Arne köper två blombuketter i 
Pålsbodas blomsteraffär.  
 
§ 9  Genomförd programpunkt 
        Postterminalen den 17 februari. Det var stort intresse för studiebesöket. 26 personer deltog.  
 
§ 10  Kommande möten 
   * Studiecirklar. Två studiecirklar kommer att startas fram mot sommaren. Sture tog upp anmälningar.  
   * Ugglekväll 21 mars. Sture och Arne är beredda att på traditionellt sätt ansvara för arrangemanget. 
   *  Igeln 4 april.  Sture finns på plats vid avresan kl. 8.00 från Konsum i Hallsberg.  
   * Orrspel 11 april. Avfärd från Konsum, Hallsberg kl.04.00. Varma kläder rekommenderas.  
 
§ 11  Övrigt 
          Sven informerade om en liten trevlig film som spelats in i Sydnärke, ”Valle i koja”. Den finns 
inspelad på DVD och Sven ska eventuellt köpa den. Kanske något att titta på vid något internt möte i 
föreningen?   
 
§ 12  Nästa möte 
 Beslöts att vi sammanträder nästa gång M. 30/3  kl.18.00 på Knuten. Kerstin hör sig för om 
lokalen och bokar den.    
 
§ 13   Mötet förklarades avslutat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..        Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Monica Nilsson/  
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