
 
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.  
28/3 Naturvandring, samling vid Naturens Hus  
17/4 Bytardag för frön, plantor och sticklingar,  
25/4 Naturvandring, Reträtten  
22/5 Biologiska mångfaldens dag 
 
 

 
 

Naturskyddsföreningen Örebro 
hälsar  

Välkommen till ÅRSMÖTE   
Tisdagen den 27april kl. 18:00 

 
Plats: Digitalt möte.  
 
Årsmötet blev senarelagt för att vi hoppades på att kunna 
hålla det utomhus men restriktionerna har inte lättat och 
vaccineringen går långsamt vi har landat i att hålla 
årsmötet digitalt den 27 april.  
 
Motioner, förslag som ni vill att årsstämman skall ta 
ställning till, skall sändas via epost eller brev senast 15 
april. Se adresser nedan. 
 
Årsmöteshandlingarna och länk för 
att ansluta till mötet kommer att 
finnas på vår hemsida minst en 
vecka före mötet. För eventuella 
frågor, kontakta Hanna tel. 
0721912512. Du kan också ansluta 
med QR-koden här bredvid. 
 



Året i korthet 
Efter årsmötet i mars 2020 har styrelsen haft 7 
protokollförda möten.  
 
På grund av coronarestriktionerna har årets aktiviteter 
begränsats. Alla planerade föreläsningar under temat 
”Café Planet” har ställts in.  I stället för den traditions-
enliga klädbytardagen ordnades en skräpplockardag. 
Under våren och sommaren ordnade vi flera 
skräpplockardagar och tre träffar för att hjälpa till att 
bekämpa lupiner och ryssgubbar. Vi har också ordnat 
flera workshops för tillverkning av bland annat 
bivaxdukar och miljövänliga hudvårdsprodukter. Under 
hösten ordnade vi en sakbytardag och en studiecirkel 
kring temat ”Slow fashion”. 
 
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. I nuläget har vi 
en grupp i gång för familjer med barn i åldern 4-9 år som 
träffas en gång i månaden i naturreservat i Orebro. 
Träffarna under 2020 har haft teman som mossor, 
knoppar och träd, fotosyntes, groddjur, vinterstrategier, 
lavar och skogens djur. I maj och september ordnades 
lägerhelger i Kilsbergen. 
  
För att komma med i våra informationsutskick kontakta 
natursnokarna.orebro@gmail.com  

Ekonomiska läget 
Årets medlemsavgifter var 43000:-, i stort sett samma 
som  året innan, medan utgifterna uppgick till 35000:-. I 
budgeten hade vi beräknat utgifterna till ca 50000:-, så i 
stället för ett planerat underskott på ca 10000:-  har vi i 
stället fått ett överskott på nästan lika mycket.  Vi har nu 
en ekonomisk buffert på mer än 80000:-.  Det ekonomiska 
läget är alltså så gott att vi kan förbruka mer än vi får in i 
medlemsavgifter under flera år. 
 
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.  
 
 


