
Naturskyddsföreningen, örebro-kretsen

Verksam hetsberättelse för 2OL7

Årsstämman
Mötet hölls i Mejeriet i Karlslund den l-4 mars20t7 i den lokalföreningen hyrt sedan hösten
2015.

Ordföranden Sarah Nilsson hälsade x medlemmar välkomna.
Till ordföranden för stämman utsågs Christer Klingberg.
Verksamhetsberättelsen delades ut, och det bjöds på juice och kaffe, fikabröd och frukt.

Verksam hetsberättelsen god kä ndes efter kompletterande information.
Styrelsen föreslog att föreningen går ur avtalet att hyra lokalen i Karlslund, då den inte blivit
så välbesökt som en tidigare styrelse hoppats. Föreningarnas Hus, där regionkansliet finns
centralt i Örebro och med tillgång till möteslokaler mm är ett bättre alternativ. Där finns
även vårt studieförbund Studiefrämjandet, som kan hjälpa oss med cirklar och möten.
Hembygdsföreningen i Karlslund är intresserade av den lokalvi hyrt.
I stället för hyran i Karlslund och svårigheten att locka dit medlemmar, får vi pengar över till
andra aktiviteter.
Efter diskussion beslutade mötet avveckla lokalen, och den nya styrelsen får iuppdrag att
ordna de praktiska frågorna, som t.ex. vad som skulle ske med de möbler, mest second
hand, böcker och annat som finns där.

Kajsa Grebäck, ansvarig för regionkansliet för Örebro-Värmland, hade fungerat som
valberedare, då förra årsmötet inte fick fram någon valberedning.
Hon föreslog sitt förs1ag som innebar, att till ny ordförande på två år utses Cecilia
Hermansson, då Sarah Nilsson avsagt sig men blir kvar som ledamot.
Kenny Petersson är kassör och sitter kvar liksom Karin Sahli som ledamot.
Ebba Tersmeden bad att få bli suppleant i stället för ordinarie,

Till ny ledamot föreslogs Kerstin Hellberg på två år, Malin Norberg, som varit adjungerad,
blev suppleant och Adil Sadiku och Antonios Hanna blev också supplanter.
Årsstämman beslutade enligt förslaget.

En rad motioner hade kommit in, de flesta så sent att de inte hunnit behandlas i styrelsen,
varför de avslogs.

Styrelsen berättade också om vad som var på gång, t.ex. klädbytardag och aktiviteter för
föräldrar och barn, Natursnokarna, vilket legat nere under vintern.

En delförslag framfördes under mötet bl.a.debatt om jakt. Studiefrämjandet tog på sig att
ordna ett möte med jägare och motståndare tilljakt. Så skedde på bio Roxy 19 april.

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram nytt förslag till stadgar för föreningen, som
överensstämmer med riksorganisationenes.

Aktiviteter efter årsmötet.



Lokalen i Karlslund lämnades den L april. Hembygdsföreningen fick behålla en del möbler,
annat gick till regionexpeditionen, där även böckerna hamnade. Klädhängare till
klädbytardagen togs om hand.
Vid konstituering av styrelsen utsågs Sarah Nilsson till viceordförande och Kerstin Hellberg
till sekreterare, medan Karin Sahli blev ersättare och fortsätter ha ansvar för handla
miljövänligt.
Sarah har senare avsagt sig uppdraget pga tidsbrist men fortsätter som ansvarig för
Natursnokarna, där det finns intresse från flera andra att hjälpa till. Några aktiviteter
ordnades under året.

Mötet och filmen om jägare på Roxy den 19 april blev lyckat. Både i filmen och på mött
framhöll en deljägare att de ser sig som viltvårdare iförsta hand. Någon tog jägarexamen av
det skälet.

Studiefrämjandet ordnade även en utbildning för styrelsen i föreningskunskp den 7 juni.Hans
Jonsson höll i det.

Flera styrelsemöten har hållits i Föreningarnas Hus, i regel en gång i månaden med uppehåll
under sommaren och storhelgerna.

Klädbytardag och handla miljövänligt
Årets klädbytardag hölls i hela Sverige den 1 april. Flera frivilliga kom och hjälpte till. Vi höll
på att det bara gällde kläder för män, kvinnor och ungdom, hela och rena, inga barnkläder
och man bara kunde byta till sig fem plagg mot kuponger för det man lämnat. 145 personer
kom och bytte, något färre än i fjol. Vi hade med en kvinna som visade på symaskin hur man
kan laga och ändra, men de flesta hade bråttom och tog sig inge tid att titta på det. Viu hade
även tre värvare med, och ficktT nya medlemmar. Alla som hjälpte till blev bjudna på

ekologisk lunch och fika. Kläder som blev kvar gick till Erikshjälpen.

NÅL-projektet på mus6et, vilket vifått pengar från Riks för, gick inte så bra. Det blev endast
tre gånger, så en del pengar måste skickas tillbaka. Samtidigt hade mus6et en egen
utställning med vackra saker som sytts om och barn fick prova att sitta och sy.

SNF utlyser varje år vecka 40 som miljövänliga veckan. I Örebro län är et även framtidsvecka
kring frågor om omställning.
Årets tema var hudvårdsprodukter men tonvikt på miljömärkt två på kaf6er, restauranger
och arbetsplatser.
Regional upptakt skedde i Örebro den 26 augusti för Örebro och Värmlands län. Jessica
Andreason från Göteborgskontoret informerade om kampanjen vecka 40 och lärde oss göra
en läppbalsam, som vi sedan ordnat workshop kring vid några tillfällen.

I Föreningarnas Hus ordnades utställning om miljövänliga hudvårdsprodukter och icke-
miljövänligas och ävn på Tegelbruket, Kävesta folkhögskola mm.
Vi började besöka kaf6er, restauranger m och kollade hur det var med tvålen på toaletterna.
Vi har möjlighet att fortsätta, när det blir ljusare. Föreningarnas Hus, ABF, PRO och
länsmusdet hade miljömärkt tvål och fick märken att sätta upp. Kommunens arbetsplatser
och lokaler liksom regionenes ska ha miljömärkt två1.



övrigt under 2017
Två möten har hållits för medlemmar i Föreningarnas hus, ett före årsmötet och ett 5
december, då vi bjöd på adventsfika med mycket gott till.

Vi har deltagits i extrastämman för länsförbundet om att sälja ett hus i Ljusnarsberg, som varit uthyrt
i flera år, Då informerades även om skogsbruk och Tivedens nationalpark. V i deltog även i

länsförbundets möte om vatten på Karlskoga folkhögskola

Cecilia och Kerstin deltog i riksstämman iSkövde. Karin deltog i möte med Hjämarens
vattenvårdsförbund den 3 oktober, vilket handlade om klimatförändringarnas påverkan på vatten.

När Förengarnas hus hade öppet hus ordnades een workshop om hur man gör egen deodorant.
Malin höll idet.

Det här är ett explock av vad vi gjort under året. Alla i styrelsen brinner för miljö och natur. Vi har
gjort så gott vi har kunnat och med den tid vi kunnat disponera och tackar för oss.
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