
Naturskyddsföreningen, Örebro-kretsen 
Verksamhetsberättelse för 2016 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls i Mejeriet i Karlslund den 10 mars. Samtidigt invigdes lokalen, 
som hyrts av styrelsen under hösten 2015. Karlskogakretsen hade inbjudits för 
att berätta om sin fjärilsträdgård i ord och bild, och Calle Eriksson från 
Studiefrämjandet informerade om att de gärna hjälper oss med cirklar och 
aktiviteter. 
Erik Sjöstedt var ordförande för mötet. 25 medlemmar hade dykt upp jämte 
våra tre gäster. Det bjöds på lättare förtäring. 
 
Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes liksom revisionsberättelsen. En 
motion om arvoden avslogs. 
 
Tyvärr avsade sig både ordföranden och kassören sitt uppdrag. 
Till ny ordförande på ett år utsågs Sarah Nilsson och till kassör på två år Kenny 
Petersson, medan Ebba Tersmeden och Karin Sahli hade ett år kvar. Lisa 
Brandén och Adil Sadiku valdes till styrelsen på två år och Lydia Andersson 
omval ett år. De båda suppleanterna hade avsagt sig och inga nya utsågs. 
Bestämdes att alla som slutat i styrelsen bjuds på middag på restaurang med 
nya styrelsen. Så skedde också några veckor senare. 
 
Den nya styrelsen har haft fem protokollförda möten under 2016. 
Några lördagar under sommaren var vi i Mejeriet i Karlslund och träffade 
medlemmar och andra. Charlotta Kjerrström höll öppet där vid flera tillfällen 
och har hand om nyckeln. Ebba ordnade en tipspromenad om träd. 
Under vintern är det svårt att locka dit folk, då det är så mörkt, men även ljusa 
dagar är det svårt att få dem som ställer upp. Lokalen kostar 15.000 i hyra för 
ett år, och styrelsen har ansett att det kunde vara värt att gå ur lokalen i förtid 
och använda pengarna till fler möten och utflykter. Därför föreslår styrelsen att 
medlemmarna tar ställning till frågan vid årsmötet. 
 
Natursnokarna har haft flera träffar med barn och föräldrar, som Sarah och Adil 
håller i. 
Klädbytardagen 16 april var som vanligt populär och hölls i Föreningarnas Hus, 
där flera medlemmar hjälpte till och över 200 bytte kläder. Ett par föredrag 
hölls också på universitetet och i lokalen. De handlade om kläder, redesign och 
bomullsodling i Syrien. 
 



Den 11 oktober hölls ett möte i Mejeriet i Karlslund med föredrag och bilder 
om trollsländor med Per Karlsson-Linderum. Ett 10-tal deltog. 
 
Inför vecka 40, miljövänliga veckan med nytt tema: hudvårdsprodukter 
ordnades utställning och workshop i Föreningarnas Hus och på Tegelbruket 
samt ett föredrag av Katarina Johansson i Ateljen tillsammans med 
Studiefrämjandet. Det lockade ett 30-tal, dvs. fullsatt. 
 
Vi har även deltagit i länsförbundets årsstämma, där Sarah blev invald. Karin 
och Lydia var ombud vid riksstämman i Norrköping 17-19 juni. 
 
Kenny deltog i en filmvisning och debatt på Roxy om cyklar och bilar, medan 
Karin deltog i ett möte med Hjälmarens vattenvårdsförbund, där man studerat 
om medicinrester från sjukhuset hamnar i vattnet. Det var inte så stor 
påverkan, värre med annat avfall. Hon var även på uppföljning av miljövänliga 
veckan i Stockholm och på regional upptakt i Karlstad. 
 
 Vi är glada över att ha med våra två naturguider på olika språk, Antonios 
Hanna och Adil Sadiku och har bra samarbete med Kajsa Grebäck anställd för 
regionen och Åsa Wistrand för Hopajola. Vi har även gott stöd från 
Studiefrämjandet. 
 
Slutord 
Vi i styrelsen har gjort så gott vi kunnat och hunnit med. Lisa Brandén avgick 
efter en tid, men hjälper oss att utforma kallelser och annat och har fått bidrag 
från riks och vår krets för ett projekt i samarbete med muséet som handlar om 
återvinning av kläder, kallat NÅL. Lydia har inte haft tid att delta, då hon 
studerar i Stockholm och varit knuten till Naturskyddsföreningens 
internationella avdelning. Tyvärr är inte alla beredda fortsätta som ordinarie i 
styrelsen. Ansvar för lokalen i Mejeriet har känts krävande och tagit en stor del 
av vår ekonomi. Vi skulle vilja ordna fler utflykter och föredrag i stället. 
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