
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2015-05-11 i klubbstuga i Herrfallsäng 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Tage Aronsson, Ingemar Hallberg, 
Sture Sjöstedt, Kerstin Pettersson (från § 6), 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 Kerstin Johansson. 
 
§ 4     Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom och kommenterades och lades sedan till handlingarna.   
 
§ 5    Inkomna skrivelser  
             *  Registeruppgifter till Hallsbergs kommun.  Vi har blivit ombedda att kontrollera 
registeruppgifterna och ev. justera och komplettera dem. Ingela undertecknade i egenskap av 
ordförande. Ingrid ska också underteckna i egenskap av kassör, men var inte närvarande vid dagens 
möte.   
   
§ 6     Rapporter 
        *  Ekonomi.  Vår kassör, Ingrid, som inte hade tillfälle att närvara, hade meddelat att vi från Riks 
fått årets kretspengar, 7 660 kr och att vi på plusgirot har 10 528 kr. Årsavgiften på 250 kr till 
Nyköpingsåns vattenvårdsförbund har betalats.  
         * Studiecirkeln Igeln. Vi diskuterade hur det ska bli med aktiviteterna i den cirkeln eftersom 
några av de drivande är lite krassliga. Vi kanske måste skjuta upp det till nästa år? 
         * Kerstins ugglor.  Kerstin Johansson kunde berätta att hon under tolv år haft en uggleholk på 
tomten och att den under flera år varit bebodd av kattugglor. Med fina fotografier berättade hon om sin 
roll som ”ugglemor”. Även i år bor en familj i holken och vi var välkomna att hälsa på hos dem.  
         *  Länsstämman i Hällefors den 26 april. Ingela, Sture, Monica och Kerstin Johansson besökte 
länsstämman i Hällefors. Sture lämnade en kort rapport. Det kan nämnas att Ingela valdes till 
Länsförbundets ordförande. Senare har de haft ett konstituerande möte och Roger Björkeroth har åtagit 
sig uppgiften som kassör. Det löpande praktiska arbetet med ekonomin kommer att handhas av 
Studieförbundet. När det gäller kontakter med media har det för att underlätta för ordföranden utsetts 
olika personer med kunskaper inom olika områden.  
          *  Den 12 maj samlar Ingemar en förskoleklass för lite aktiviteter i Herrfallsäng. Han har också 
sänt ut ett brev med inbjudan till familjeaktiviteter i Herrfallsäng som planeras till den 25 maj. 
 
 
§ 7  Länsförbundets styrelsemöte den 6 maj  
        Ingela gav en rapport. Styrelsen konstituerade sig. Ett arbetsutskott har tillsats. Det ska skrivas ett 
kontrakt på 3 år för hyresgästerna på vår gård Rundberget. En verksamhetsplan ska skrivas av Kajsa på 
länskansliet. En budget är ännu inte antagen och ska skrivas. Det ska ordnas ett extra kretsråd 12 eller 
13 september. Då ska budget och verksamhetsplan antas.  
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§  8  Hopajolas årsmöte 18 maj. 
 Ingrid Ohlsson är vår röstberättigade representant vid mötet. Dessutom är Monica Nilsson, 
Kerstin Johansson och Ingela Wallin anmälda.  
 
§ 9   Herrfallsäng (Favoritträd, städning, målning och kittning av fönster) 
         Vi utser den stora ihåliga asken i ängen till kretsens favoritträd. Arne mäter upp den och 
rapporterar den.  I lördags städades stugan. Fönstren behöver kittas och målas på utsidan. Monica kollar 
om det går att få hantverkshjälp till det via Arbetsmarknadsenheten. Arne hör med länsstyrelsen om de 
kan stå för kostnaderna och hur toaletterna vid parkeringen sköts.  
 
§ 10  Broby äng  
          Vi har haft en arbetsdag i Broby äng och röjt längs stigen och tagit bort sly omkring några ekar. 
Röjningen omkring ekarna blev inte helt slutförd så vi får eventuellt fullfölja arbetet nästa år.  
 
§ 11  Genomförda programpunkter 
          * Igeln 3 april          Fjorton personer deltog i exkursionen 
          * Orrspel 11 april    Tjugo personer spanade in orrspelet i gryningen på Kärnskogsmossen.  
 
§ 12  Kommande möten 
         *  Salamandrar 20 maj.  Sture H visar vägen till dammen. 
         *  Hjortkvarnsån 30 maj   Problem har uppstått pga. att några aktiva personer blivit krassliga. Vi 
kan inte räkna med Kennert som guide på naturstigen. Tage och Arne rekognoserar så att vi 
förhoppningsvis hittar fram till kolargraven.  
        *  Naturnatta vid Utnäset 5 juni.  Ett arrangemang tillsammans med Kumlakretsen. 
 
§ 13  Anemonen inför höstnumret.   
             Sture vill att fler bidrar till Anemonen och gav oss lite idéer om vad vi skulle kunna skriva om. 
Stoppdatum för artiklar till Anemonen är den 10 augusti.  
  
§ 14   Övrigt.   Tage rapporterade från ett möte i Örebro läns naturskyddsförening. 
  
 § 15  Nästa möte 
Beslöts att vi sammanträder nästa gång M. 24/8 kl.17.00 i Klubbstugan i Herrfallsäng.  
 
§ 16  Mötet förklarades avslutat 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..        Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Kerstin Johansson/ 
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