
Naturskyddsföreningen, Örebro-kretsen 
Verksamhetsberättelse 2020 

Årsstämman 

Årsstämman hölls i Föreningarnas hus den 14 mars. I avslutning till mötet berättade Kajsa Källérus, 

författare och trädgårdsbloggare om sitt engagemang för odling och hållbar livsstil.  

Styrelsen 

Fram till årsmötet 2020 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 

Karin Sahli  Vald 2019 på 1 år (suppleant) 

Adil Sadiku  Vald 2019 på 1 år (suppleant) 

 

Styrelsen har efter årsmötet 2020 utgjorts av följande personer  

Kerstin Hellberg  Vald 2020 på 1 år (ordförande) 

Malin Norberg  Vald 2020 på 2 år  

Kenny Petersson Vald 2020 på 2 år (kassör) 

Hanna Sjöberg Vald 2020 på 2 år (vice ordförande) 

Patric Bennysson Vald 2019 på 2 år (lämnat styrelsen under hösten p g a flytt) 

Amanda Dahl  Vald 2020 på 1 år (fyllnadsval, lämnade styrelsen i augusti p g a flytt) 

Susanne Persson Vald 2020 på 1 år (fyllnadsval) 

Karin Sahli  Vald 2020 på 1 år (suppleant) 

Alexander Alm Vald 2020 på 1 år (suppleant) 

 

Efter årsmötet har styrelsen haft 7 protokollförda möten.  

På grund av restriktionerna under coronapandemin blev vårens planerade föreläsningar inställda och 

ingen ytterligare planerades för hösten. I stället satsades på utomhusaktiviteter som skräpplockning 

och bekämpning av invasiva växter.   

Natursnokar 

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

Ungefär 30 personer, barn i ålder 4-9 år och deras vuxna, har träffats en gång per månad i olika 

naturreservat i Örebro. Träffarna har haft teman som t.ex. mossor, knoppar och träd, fotosyntes, 
groddjur, vinterstrategier, lavar och skogens djur. I maj ordnades en lägerhelg i Lövnäs nära 

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

Under året har vi köpt in luppar till deltagande barn och knivar att tälja med.  

  



Natursnokarnas aktiviter 2020 

11/1 Mossor, Varbergaskogen 

8/2 Djurens olika vinterstrategier, Venastugan Rynningeviken 

14/3 Knoppar och träd, Oset fågeludden 

18/4 Odling och fotosyntes, Höga fågeltornet i Oset, vid Svartån 

9/5 Grodor och paddor, Varbergaskogen 

30-31/5 Tältning Lövnäset, vandring i Kilsbergen 

12-13/9 Tema skogens skafferi, tälthelg vid Blankhult i Kilsbergen 

10/10 Tema skogens djur 

7/11 Tema lavar 

Övriga föreningsaktiviteter 

Några av de viktigaste övriga föreningsaktiviteterna  

2/2 Workshop hudvårdsprodukter 
5/2 Workshop bivaxdukar 
11/3  Årsstämma, Föreningarnas hus  
28/3 Skräpplockardag  (i stället för planerad klädbytardag) vid pappersbruket 
13/4 Skräpplockardag  Markbacken och Oxhagen 
17/5 Skräpplockardag  Tybble 
30/5 Rensat bort lupiner vid Blankhult 
24/6, 4/7 Bekämpat ryssgubbar i Garphyttans nationalpark 
11/7 Workshop tigerbalsam 
11/9 Workshop bivaxsalva 
19/9 Skräpplockardag Haga, internationella skräpplockardagen 
28/9 Bokcirkel ”Slow fashion” 
3/10  Sakbytardag 
25/10 Föredrag om återbruk med Sara Hillersberg 

Nerikes Allehanda skrev om två av våra skräpplockardagar och SVT gjorde reportage från det ena 

tillfället. Under hösten ordnades en bokcirkel med temat ”Slow fashion” som avslutades med en 

föreläsning av Sara Hillersberg.  

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

vattenvårdsförbund. Föreningen är anmäld till Örebro kommuns föreningsregister.   

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. 

Hanna deltog i möte med kommunens cykelråd i november.  

Örebro i januari 2021 
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