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Årsstämman 

Årsstämman hölls i Föreningarnas hus den 14 mars. I avslutning till mötet berättade Cia Hessel och 

Katarina Strandahl om sitt engagemang för klimatmanifestationerna på Stortorget i Örebro på 

fredagar kl. 15-17, ”Fridays for Future”.  

Styrelsen 

Efter årsmötet 2019 har styrelsen utgjorts av följande personer  

Kerstin Hellberg  Vald 2019 på 1 år (ordförande) 

Malin Norberg  Vald 2018 på 2 år  

Kenny Petersson Vald 2018 på 2 år (kassör) 

Hanna Sjöberg Vald 2018 på 2 år 

Patric Bennysson Vald 2019 på 2 år 

Solveig Tolsheden Vald 2019 på 2 år (lämnat styrelsearbetet under hösten 2019) 

Yasnia Deras Cruz Vald 2019 på 2 år (lämnat styrelsearbetet under hösten 2019) 

Karin Sahli  Vald 2019 på 1 år (suppleant) 

Adil Sadiku  Vald 2019 på 1 år (suppleant) 

 

Efter årsmötet har styrelsen haft 8 protokollförda möten.  

Föreningsaktiviteter 

 

Några av de viktigaste föreningsaktiviteterna  

 27/2  Café Planet. Filmen ”Imorgon”  
14/3  Årsstämma, Föreningarnas hus  
6/4  Klädbytardag, Föreningarnas hus  
23/4  Café Planet om mikroplaster med Anna Kärrman  
12/5  Naturvandring vid Karlslund  
15/5  Café Planet med Johanna Björklund, måltidsekolog 
26/5 Workshop för tillverkning av ”bodybutter” med Malin 
21/9 ”World Cleanup Day”. Skräpplockning vid Ånnabodasjön 
1/10 Framtidsveckan. Föreläsning i Föreningarnas hus med Patric och Malin 
23/11 Föreläsning ”Klimatglädje” med Emilia Arvidsson  
30/11 Sakbytardag på Föreningarnas hus 
Jan-dec Familjeaktiviteter utomhus med natursnokarna en gång per månad 

 

Kenny och Solveig deltog i länsstämman i Vedevåg den 7 april.  

Ingen från styrelsen deltog i årets rikskonferens i Kristianstad. 

Kerstin deltog i verksamhetskonferens för länets kretsordförande och länsförbundets styrelse den 26 

oktober i Järnboås.  

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

vattenvårdsförbund. 



Natursnokar 

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

Ungefär 25 personer, barn i ålder 4-8 år och deras vuxna, har träffats en gång per månad i olika 

naturreservat i Örebro. Träffarna har haft teman som t.ex. svamp, bergarter och mineraler, höstens 

färger och former, djurspår, vattnets former och julpyssel av naturen. I maj hölls en lägerhelg i 

Gårdsjötorp och en andra i Skrikarboda i september, båda i Kilsbergen. 

En av snokledarna har hämtat in ny kunskap genom att delta med sin familj på riks sommarläger i 

Tanumshede. 

Under året har vi köpt in naturböcker, bestämningsnycklar för klassificering av träd och knoppar, 

svampar, vatteninsekter och insekter på land, och litet annan utrustning till snokarnas utflykter.  

Övrigt 

Hanna är redaktör för kretsens Facebook-sida, där alla aktiviteter annonseras. Där har hon även 

startat en volontärgrupp för personer som vill hjälpa till att arrangera våra utåtriktade aktiviteter. 

Kenny är huvudredaktör för webbsidan efter att Yasnia lämnat styrelsearbetet. 

Kerstin hade ett informationsbord på Kvinnerstadagen den 11 maj.  

Hanna deltog i möte med kommunens cykelråd den 4 juni.  

I juni cyklade Patric norrut genom Sverige under devisen ”Climaterider2019” och samlade in pengar 

till naturskyddsföreningen. 

Hanna och Karin deltog i upptaktsträff inför miljövänliga veckan i Karlstad. 

Kenny och Kerstin hade ett informationsbord på Äppelfestivalen vid Naturens hus den 22 september.  

Vi har haft återkommande kontakter med Willys-butikerna om miljövänliga rengöringsmedel.  

Vi har köpt in reflexvästar med naturskyddsföreningens emblem för användning vid olika aktiviteter. 

Föreningen har sponsrat klimatnätverket med lokalhyra.  

Vi har genomfört en studiecirkel med 8 deltagare kring Emilia Arvidssons bok ”Klimatglädje”.  

Den 12 november hade vi en träff med studenter som studerar på stipendier från Svenska Institutet. 

Vi har polisanmält ett bedrägeriförsök. Kassören fick ett epostbrev som såg ut att komma från 

ordföranden där kassören ombads göra en utbetalning till ett konto i Spanien. 

 

Örebro i januari 2020 
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