
  

 
 
HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2015-09-28 på Knuten i Hallsberg 
 
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Ingrid Ohlsson, Monica Nilsson, 
Kerstin Pettersson, Tage Aronsson.  
     
 
 
§ 1     Mötet öppnas 
          Mötet öppnades av ordföranden Ingela Wallin. 
 
§ 2     Dagordningen 
          Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Till att justera protokollet valdes Monica Nilsson. 
 
§ 4a   Höstmarknaden 9 oktober i Hallsberg 
   *Material / program / ekofika 
      Vi har ett marknadsstånd på Storgatan i Hallsberg. Material för Miljöveckan är hemtaget från Riks. 
      Vi gick igenom materialpaketet. Beslöts att vi inte använder oss av aktiviteten EKO-fika. 
   * Svamputställning 
      Ingrid hör med Svamp-Hasse om han kan hjälpa oss med en svamputställning, eventuellt kanske 
hon kan höra sig för med Karl Gustaf Nilsson. Svampen ska insamlas To. 8/9. Det vore bra  om Hasse 
kan vara med under dagen, helst de första timmarna. 
    * Äpplen  
        Det är ont om äpplen på många håll i år. Vi planerar därför inte för någon äppleutställning. 
    *  Deltagare i ståndet / Tidsschema 
        Kl.8-10     Arne, Sture, Ingela. Hämtar marknadsståndet i klubbstugan och sätter upp det. 
        Kl.10-12   Kerstin Johansson, Ingrid Ohlsson 
        Kl.12-14   Sture Hermansson, Kerstin Lundqvist 
        Kl.14-16   Kerstin Pettersson, eventuellt Anna-Lisa eller/och Ingemar. 
        Kl.16-18   Arne, Monica. Sture hjälper till med nedmontering och borttransport av ståndet. 
 
§ 4b  Program Miljövänliga veckan / Framtidsveckan / Framtidsportalen  
         Kerstin Johansson, Monica Nilsson och Kerstin Pettersson bemannar ett bord med information 
vid plantskolan i Östansjö S.4/10. Monica hämtar Kerstin 9.15 vid Adventskyrkan. 
Informationsmaterialet är detsamma som till Hallsbergsmarken. I det ingår ett quiz. Efteråt överlämnas 
svarstalongerna till Arne som sänder in dem via en portofri adress till Riks. Denna utställning pågår till 
kl.14. Kennert Allanson har lovat ordna 10 fågelholkar av den speciella ”Hjortkvarnsmodellen” som 
kan säljas för 50 kr/st. Information om vårt deltagande är infört på Framtidsportalen. 
 
§ 5   Föregående protokoll       
          Protokollet lästes igenom och kommenterades och lades sedan till handlingarna.  
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§ 6   Inkomna skrivelser  
             *   Kretsbrevet. Arne gick igenom en del av innehållet. I fortsättningen kommer det inte att 
skickas till postansvarig i pappersform utan digitalt och till alla styrelsemedlemmar med e-post. Arne 
meddelar Riks att Sven, Kerstin P och Christina inte har möjlighet ta emot sådant kretsbrev.  
             Nästa års riksstämma äger rum18-19 juni i Östergötland. 
              Riks har för första gången tryckt upp en årsredovisning. Redovisningen för 2014 överlämnades 
till styrelsen. 
 
§ 7     Rapporter 
        *  Ekonomi.   Ingrid nämnde att hon betalat senaste tryckningen av Anemonen. En utgift på 4808 kr. Saldot 
ligger på 2316 kr. Vi ser inga större utbetalningar framför oss under den närmaste tiden. På bankboken finns ca 
33 000 kr.  
        * Vindkraft i Karlskoga 10 oktober.  Ingela informerade om mötet. 
        * Nationella skogsprogrammet i Karlstad 2 december. Ingela hörde sig för om någon ville anmäla sig. 
 
§ 8  Länsförbundets styrelsemöte den 15 september 
       Ingrid deltog i mötet. Hon mejlar protokollet till styrelsen. 
 
§ 9   Genomförda programpunkter 
        Svamputflykt 4 september med 11 deltagare, Hjärtasjöns naturreservat 20 sept. med 16 deltagare, 
Kolmilan 23 sept. med 7 deltagare från Hallsbergskretsen.  
 
§ 10  Kommande programpunkter 
         *    Äppledag i Östansjö Trädgård S. 4 okt.   Medlemmarnas bilder 15 nov. Sture har bokat Kantakrogen. 
           
 
§ 11  Övrigt.   Inget övrigt  togs upp. 
 
§ 14   Nästa möte. Beslöts att vi sammanträder nästa gång M. 2/11  kl.18.00 på Knuten i Hallsberg. Kerstin P 
bokar lokalen.  
 
§ 15  Mötet förklarades avslutat 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..        Justeras:  ……………………………..…………..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Monica Nilsson/ 
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