
  

HALLSBERGS  NATURSKYDDSFÖRENING 
Styrelsemöte  
2015-11-02 på dagcentralen Knuten, Hallsberg 
  
 
Närvarande: Ingela Wallin, Sture Hermansson, Arne Holmer, Tage Aronsson, Kerstin Pettersson, 
Ingrid Ohlsson, Sven Nederman, Sture Sjöstedt, Monica Nilsson, Kerstin Johansson, Christina 
Lindberg  
 
     
§ 1       Mötet öppnas 
            Mötet öppnades av ordföranden Ingela Wallin 
 
§ 2      Dagordningen 
           Dagordningen godkändes.  
 
§ 3     Val av justerare 
             Sture Sjöstedt valdes att justera protokollet. 
             
§ 4      Föregående protokoll       
           Protokollet lästes igenom och kommenterades varefter det lades till handlingarna.  
 
§ 5      Inkomna skrivelser 
            Det fanns inga aktuella skrivelser. 
     
 § 6     Rapporter 
         a) Ekonomi    
              Kassören meddelade att Nordea höjt priset för vårt girokonto till 600 kr om året. I kassan har  
              vi för tillfället 2020 kr. 
         b)   Länsförbundets styrelsemöte 22 oktober.  Ingela rapporterade. Hon hade tagit upp till  
               diskussion ordförandens ansvarsområde, bl.a. arbetsgivaransvaret. Ett beslut togs om att Åsa  
               och Kajsa på kansliet i fortsättningen inte ska närvara vid styrelsemötena. Det beslöts också  
               på mötet att, Sanna, arrendatorn på vår gård Rundberget, ska få kontraktet förlängt på tre år.  
               Ett möte för att skriva kontraktet ska tas nu på torsdag den 5 november. Ingela har för avsikt  
               att inte fortsätta som ordförande nästa år, något som hon i ett mejl meddelat kretsarna och  
               valberedningen.        
  
         c)   Länsordförandekonferensen 
                Det är två sådana konferenser om året. Den senaste var i Hjo 23-25 oktober. Ingela var där  
               och gav oss en trevlig rapport om vad som förevarit. 
          d)  Vindkraftsmöte i Karlsskoga.  Kerstin J, Ingrid och Monica rapporterade från ett  
                informationsmöte om vindkraft i Karlskoga. Intressant information lämnades bl.a. om hur  
                man kan skydda fladdermöss från att skadas av propellrarna.  
          e)  Kretsbrevet. Det fanns inget kretsbrev att redovisa den här gången eftersom det numera  
               kommer direkt till alla styrelsemedlemmarna via e-post.  
 
§ 7   Genomförda programpunkter 
        * Äppeldagen i Östansjö,  Et arrangemang i anknytning till Framtidsveckan. Det blev lyckat med  
           vårt informationsbord som sköttes av Kerstin Johansson och Monica Nilsson. De bjöd på varm  
           äppeljuice, sålde fågelholkar och byggde bi-bon.   
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        *  Höstmarknaden i Hallsberg 9 oktober. Vi hade en bra placering i år på Storgatan och mycket  
            folk kom förbi. Det var närmast succé med varm ekologisk äppeljuice som vi bjöd på i  
            mängder. Som vanligt lockade svamputställningen många nyfikna. Vi hade god hjälp av  
            Svamp-Hasse hela dagen.  
            Arne ska rapportera om aktiviteterna till Studiefrämjandet. 
      
        *  Vår studiecirkel om smågnagare i samarbete med Kumlakretsen är avslutad. 
        
 
§ 8    Kommande programpunkt 
           *  Medlemmarnas bilder 15 november. Kantakrogen kl.17.00.  
            Vi samlas 15.30 för att ställa i ordning i lokalen. Sture H har bokat lokalen och har nyckel. Vi  
            ska ta 30 kr för fikat. Monica bakar bullar för ca 25 personer. Ingrid gör ”kakor med hål i  
            mitten”. Ingela köper kaffe och lite bröd som är sockerfritt. Arne håller med dataprojektor,  
            bärbar dator och diverse sladdar. Sture H tar med sin bildskärm och en diaprojektor. Bilder:  
            Sture och Arne har bilder och små filmer att visa, Ingemar kan ev. visa lite bilder och vi hoppas  
            att flera har något att visa upp.  
                
§ 9    Tillsättning av programgrupp. 
         Vi tillsatte en arbetsgrupp för utformning av nästa års program. I den ingår Ingela, Sture H,   
         Monica och Kerstin J. Gruppen samlas hos Ingela den 23/11 kl.18. Vi uppmanades att  
         komma in med förslag på aktiviteter till programgruppen. 
 
§ 10  Övrigt     
         Sture H förde fram en fråga från valberedningen, som med tanke på det kommande årsmötet, ville  
         veta huruvida alla var villiga att fortsätta delta i styrelsen. Ingen sade något klart nej, men Ingrid   
         förutskickade att hon inte tänkte fortsätta som suppleant i länsförbundets styrelse, i varje fall inte  
         om Ingela slutade där.  
           
§ 11   Nästa möte 
          Nästa styrelsemöte blir M. 7/12 kl.18.00 på Knuten.  Kerstin bokar lokalen.  
 
§ 12    Mötet förklarades avslutat.    
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:..............................…….……..…   Justeras:  ……………………………………..…..   
   
                                  /Arne Holmer/                                                 /Sture Sjöstedt /  
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