
  

 
 
HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2015-03-30 på Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingemar Hallberg (från § 8), 
Sture Sjöstedt, Kerstin Pettersson, Monica Nilsson, Kerstin Johansson.  
     
 
 
§ 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 Sture Sjöstedt. 
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom, kommenterades och lades till handlingarna.   
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
             *  Kretsbrev nr 2/2015.  Arne förmedlade innehållet i stora drag. Det innehöll rätt mycket om 
de olika nätverken. Vi hälsades välkomna till rikskonferensen i Åre. Under naturvänliga veckan 4-10 
maj uppmanades vi att utse favoritträd, vilket/vilka i så fall kan rapporteras in centralt. Naturvänliga 
veckan planerar man göra om till Naturens dag med förhoppning att det då blir lättare för kretsarna att 
planera aktiviteter för detta.  Vi påmindes om att rekvirera återbäring och eventuellt också söka utökat 
grundbidrag. Detta har vi redan gjort. Karin Sahli är länskontaktperson för Handla Miljövänligt-
nätverket och ska ordna upptaktsmöte för Miljövänliga veckan. 
   
§ 6     Rapporter 
        *  Ekonomi.  Vår kassör, Ingrid, som var på ett anat sammanträde under kvällen, hade brevledes 
meddelat att vi har 3 146 kr på plusgirot, 548 kr i kassan och på bankkontot 26 788 kr.  
        * Leif Karlssons uppstoppade fåglar. Leif ville skänka några rovfåglar till föreningen som vi 
eventuellt kunde förvara i klubbstugan. Vi befarade ökad risk för inbrottsförsök och stöld i stugan med 
sådana dyrgripar där. Vi rekommenderade att Leif frågar Biologiska museet i Örebro eller Stiftelsen 
Tysslingen i Rånnesta om de vill ta emot fåglarna. 
         * Studiefrämjandet / Karlskoga.  Studiefrämjandet har haft årsmöte. Ingela var där och lyckades 
bli invald i styrelsen. Uno Milberg i Karlskoga, representerande naturskyddsföreningen där, bjöd in oss 
till besök i deras fjärilspark, något som vi ska ha i åtanke framöver.  
          *  Bränning för backsippor i Blacksta den 30 mars.  Sture var där och arbetade på förmiddagen. 
Det blev ingen bränning, eftersom det hade regnat och var för blött i gräset. Men man rensade marken 
genom att räfsa bort gräs, löv, mossa och förna. Sture visade bilder från arbetet. 
 
§ 7  Länsförbundets styrelsemöte den 12 mars  
        Ingrid och Ingela deltog.  Ingela lämnade en utförlig rapport.  
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§ 8  Länsförbundets årsmöte i Hällefors den S. 26 april.   
       Sture Hermansson, Ingela, Monica och Kerstin Johansson anmälde sig för deltagande och får vara 
våra valda ombud med rösträtt, men fler har möjlighet att följa med. 
 
§ 9   Hopajolas årsmöte Ti. 19 maj. 
        Sven är vår valda representant. Det finns plats för fler att anmäla sig.  
 
§ 10  Rikskonferensen i Åre 22-24 maj. Vilka vill åka? 
         Ingen anmälde sig till detta. 
 
§ 11  Genomförda programpunkter 
          * Årsmötet är avklarat den 9 mars.  
          * Uggleexkursionen är genomförd den 21 mars. Det var 27 deltagare. Tyvärr hördes inga ugglor 
ute i skogen men vi hade en strålande vacker stjärnhimmel som Sture kunde berätta om.  
 
§ 12  Kommande möten 
         *  Igeln 3 april. Sjön är öppen och ett sångsvanpar och minst ett par tranor har redan setts där.  
         *  Orrspel 11 april. Vi letar oss dit i nattmörkret. Mycket varm klädsel är nog att rekommendera. 
Sture Hermansson möter upp vid Konsum i Hallsberg kl.04.00 och lotsar oss vidare. 
        *  Salamandrar hoppas vi få se O. 20 maj. Sture Sjöstedt guidar från Konsum i Hallsberg 
kl.18.00. 
 
§ 13  Naturvänliga veckan.   
Föreslogs en eftermiddagsträff i Herrfallsäng den 9 maj för städning av stugan följt av en grillstund ute 
vid ängen.  
Vi resonerade också om att det behöver röjas på stigarna i Broby äng. Östen har motorsågar och 
licenser att köra dem. Vi frågar honom om han har möjlighet att hjälpa till någon av dagarna S.12/4,  
L.18/4 eller S.19/4.   
 
§ 14   Övrigt   
Ingela meddelade att hon hade skickat ”krya-på-dig-hälsningar” till Tage Aronsson och Åke Teljå. 
Ingemar meddelade att han efter påskdagarna börjar planera för någon familjeaktivitet i Herrfallsäng. 
Ingela påminde honom om att han kunde vända sig till oss i styrelsen om han kände behov av hjälp på 
något sätt.  
 
 § 15  Nästa möte 
Beslöts att vi sammanträder nästa gång M.11/5  kl.18.00 i Klubbstugan i Herrfallsäng.   
 
§ 16  Mötet förklarades avslutat 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..        Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Sture Sjöstedt/  
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