
 
Kontakt    
 
Kretsens adress är densamma som till regionkansliet 

 Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro 

 Epost: orebro.krets@naturskyddsforeningen.se  

Hemsida: orebro.naturskyddsforeningen.se  
Facebook: 
www.facebook.com/naturskyddsforeningen.orebro/   
Instagram: @naturskyddsforeningen_orebro  
 
Föreningens aktiviteter annonseras på hemsidan och 
Facebook-sidan och delvis även via mail. För att få 
information via epost behöver du meddela aktuell 
mailadress till vår epostadress enligt ovan eller till 
regionkansliet.  
 
Aktuella kommande aktiviteter 
 
Endast ett fåtal aktiviter är planerade när detta skrivs. 
Bevaka hemsidan och vår Facebook-sida för mer aktuell 
information.  
2/2 Workshop DIY hudvård 
5/2 Workshop ”Zero waste” 
11/3 Årsstämma, Föreningarnas hus 
28/3 Klädbytardag, Föreningarnas hus 
19/4 Naturguidning i Sörbyskogen 
16/5 Naturguidning i Kilsbergen  

 

 
Örebro 

 

 
Naturskyddsföreningen Örebro 

hälsar  
Välkommen till ÅRSMÖTE   

Onsdagen den 11 mars 2020 kl. 18:00 
 
Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut vid mötet och 
även finnas tillgängliga på föreningens hemsida. 
 
Vi bjuder på te/kaffe och något gott tilltugg. 
 
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A, Ateljén.  
 
Motioner, förslag som ni vill att årsstämman skall ta 
ställning till, skall sändas via epost eller brev senast 19 
februari. Se adresser nedan. 
 
Efter årsstämman kommer Kajsa Källérus, författare och 
trädgårdsbloggare, och talar om grönsaksodling och 
vegetarisk mat i ett hållbarhetsperspektiv. Se hennes 
blogg  https://blogg.mittmedia.se/tradgardsbloggen/ 
eller 
https://www.facebook.com/pg/Getingedalen/posts/ .      
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Året i korthet 
Efter årsmötet i mars 2019 har styrelsen haft 8 
protokollförda möten.  
 
De viktigaste aktiviteterna har varit inriktade på miljö- 
vänlig konsumtion. Traditionsenligt ordnades en 
klädbytardag första lördagen i april. Vi ordnade även 
workshops för tillverkning av miljövänliga hudvårds-
produkter. Under våren ordnade vi tre föreläsningar 
under temat ”Café Planet”. På ”World Cleanup day” i 
september ordnade vi skräpplockning. Vi höll också en 
studiecirkel kring boken ”Klimatglädje” av Emilia 
Arvidsson och en caféträff på Rosengrens skafferi med 
Emilia som föreläsare. Den sista lördagen i november 
ordnade vi en sakbytardag. 
 
Vi är remissinstans för kommunala planförslag och deltar 
i Örebro kommuns cykelråd.  
 
Natursnokar 
Vår familjeverksamhet natursnokarna där barn och vuxna 
leker, lär och bara är i naturen fortsätter. Verksamheten 
fortsätter med regelbundna träffar.  I augusti hölls en 
lägerhelg i Gårdsjötorp.  
Under året har vi köpt in naturböcker, första-hjälpen-kit, 
bestämningsnycklar för klassificering av växter och 
svampar, djur och fiskar, och litet annan utrustning till 
snokarnas utflykter. För att komma med i våra 
informationsutskick kontakta 
natursnokarna.orebro@gmail.com  

 
Ekonomiska läget 
Föreningen har en ekonomisk buffert på ca 80000:-. 
Medlemsavgifterna 2019 var 42740:-, i stort sett 
oförändrat jämfört med 2018.  Årets totala kostnader 
uppgick till 46000:-, vilket var något mindre än de 
50000:- som budgeterats. Styrelsen föreslår att vi även för 
2020 budgeterar för något högre utgifter än vi beräknar 
att få in i medlemsavgifter.  
 
Valberedning 
Valberedningen skall föreslå nya ledamöter till styrelsen. 
De vill gärna veta om du kan tänka dig att arbeta mer 
aktivt i kretsen eller vill föreslå någon annan till en 
förtroendepost.  Kontakta i så fall Moa Åslund som är 
valberedningens sammankallande (epost 
moa.aslund@hotmail.com eller kontakta Kajsa på kansliet 
tel. 072-5460106, epost 
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se.  
 
Hör gärna av dig till någon i styrelsen eller till 
regionkansliet om du har förslag till aktiviteter.  
 
Hör av dig också om du vill delta i grupper som diskuterar 
aktuella förslag från kommun och länsstyrelse för att få 
underlag för att skicka in formella remissvar eller på 
annat sätt påverka beslutsprocessen.  
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