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Årsstämman 

Årsstämman hölls i Föreningarnas hus den 13 mars med 15 närvarande medlemmar. I avslutning till 

mötet föreläste Hilde Wieser, måltidsekolog, om sitt arbete.  

Styrelsen 

Styrelsen har utgjorts av följande personer  

Cecilia Hermansson Ordförande (lämnat styrelsearbetet i maj p.g.a. tidsbrist) 

Kerstin Hellberg  Vald 2017 på 2 år (ordförande från och med juni) 

Karin Sahli  Vald 2017 på 2 år 

Moa Åslund  Fyllnadsval 1 år (sekreterare) 

Malin Norberg  Vald på 2 år (lämnat styrelsearbetet under hösten p.g.a. flytt) 

Kenny Petersson Vald på 2 år (kassör) 

Adil Sadiku   Vald på 2 år (lämnat styrelsearbetet under våren p.g.a. tidsbrist) 

Hanna Sjöberg Vald på 2 år 

Michael Reinhart Suppleant  

Nicole Engberg Suppleant (Lämnat styrelsearbetet under hösten p.g.a. flytt) 

 

Sofie Larsson, Eric Gustafsson och Patric Bennysson har adjungerats till styrelsen och bistått i det 

löpande arbetet under den senare delen av året. 

 

Efter årsmötet har styrelsen haft 8 protokollförda möten.  

Föreningsaktiviteter 

Styrelsemedlemmar har deltagit i följande föreningsaktiviter under året.  

- Kampanjplanering för ”Handla miljövänligt” i Eskilstuna 17-18 mars. 

- Länsstämman i Hasselfors 21 april 

- Riksstämman i Uppsala 16-17 juni 

- Kretskonferensen i Sandvads sportstuga den 10 november.  

Natursnokar 

Vår familjeverksamhet natursnokarna där barn och vuxna leker, lär och bara är i naturen fortsätter. 

Det har varit sju träffar i naturreservat runtomkring i Örebro under året. Teman för träffarna har varit 

grodor, fåglar, spår i snön, höstlöv och igelkottar, svampar och former i naturen. 

Tre personer har deltagit i utbildning till natursnoksledare. Verksamheten fortsätter med 

regelbundna träffar.  Under året har vi köpt in en Muurikka och litet annan utrustning till snokarnas 

utflykter.  

Övrig utåtriktad verksamhet 

I februari hölls workshop för tillverkning av miljövänliga hudvårdsprodukter. 

Den traditionsenliga klädbytardagen ordnades första lördagen i april i Föreningarnas hus.  



 
Den 3 maj höll Mia Svedäng en föreläsning om vatten under temat ”Viva vatten”. 

I maj hölls en workshop för tillverkning av miljövänliga solskyddsmedel. 

Under vecka 40, då både miljövänliga veckan och Framtidsveckan arrangerades bidrog vi med visning 
av filmen ”The Borneo Case”. Filmaren Eric Pauser deltog vid visningen och i en efterföljande 
diskussion.  Veckan avslutades på lördagen den 6/10 med en kampanjaktivitet på Stortorget i Örebro.  
En aktivitet var utdelning av stimulanspriser till personer som lämnat bidrag till en tävling i att hitta 
ny användning för överblivna saker benämnd ”upcycle”, där vi deltog i juryn.   
 

Den 8 december ordnade vi en familjeaktivitet för tillverkning av vaxljus. 
 

Övrigt 

Kretsen är medlem i Hopajola, Örebro föreningsråd, Arkivcentrum och  Hjälmarens 

vattenvårdsförbund. 

Vi har lagt ned arbete på att hålla webbsidan aktuell, göra återkommande uppdateringar på 

Facebooksidan och öppnat ett instagramkonto.    

Vi har också deltagit Örebro kommuns cykelråd.  

 

Örebro i januari 2019 
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