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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 

Årsmötet (kretsstämman) 2022 
Årsmötet hölls den 12 mars 2022 på Café Skogen. 15 medlemmar närvarade. Efter årsmötet guidade 
Anna Hammar i Sörbyskogen. 

Styrelsen 
Från den 1 januari och fram till årsmötet den 12 mars 2022 har styrelsen utgjorts av följande 
personer: 
Hanna Sjöberg Vald 2021 på 1 år (ordförande) 
Malin Norberg  Vald 2020 på 2 år 
Kenny Petersson Vald 2020 på 2 år 
Kerstin Hellberg Vald 2021 på 2 år 
Evelina Kohlm  Vald 2021 på 2 år 
Susanne Persson Vald 2021 på 2 år 
 
Efter årsmötet 2022 har styrelsen utgjorts av följande personer: 
Malin Norberg  Vald 2022 på 1 år (ordförande) 
Kerstin Hellberg Vald 2021 på 2 år 
Evelina Kohlm  Vald 2021 på 2 år 
Susanne Persson Vald 2021 på 2 år 
Hanna Sjöberg Vald 2022 på 2 år 
Karin Gustafsson Vald 2022 på 2 år 
Anita Markström Vald 2022 på 2 år  
 
Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs Susanne Persson till vice ordförande (Susanne lämnade 
dock styrelsearbetet i oktober 2022), Karin Gustafsson till sekreterare och Hanna Sjöberg till kassör.  

Efter årsmötet har styrelsen haft 10 protokollförda möten samt två planeringsmöten för att planera 
kommande aktiviteter. Mellan mötena har styrelsen kommunicerat via e-post och Facebook 
Messenger. 

Genomförda aktiviteter 
22/1 Vintervandring i Sörbyskogen med Anna Hammar som guide 
12/3 Årsmöte (kretsstämma) 
19/3 & 
30/4 

Naturfalken (ett simborgarmärke i artkunskap) på Stadsbiblioteket 

23/4 & 
14/5 

Familjedagar i Rånnesta. Infobord, Naturfalken och tillverkning av bihotell 

24/4 Klädbytardag på Föreningarnas hus 
4/6 Försommarvandring i Sörbyskogen med Anna Hammar som guide 
30/4 Fågelskådning i Oset med Roland Stedt som guide 
1/5 Skräpplockarträff i Almby 
21/5 Plant-, sticklings- och fröbytardag i Stadsparken 
22/5 Klädbytardag på Kulturkvarteret 
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29/5 & 
19/6 

Familjeutflykter till Björkön med lekar och aktiviteter på tema djur och natur 

5/6 Bekämpning av lupiner i Ormesta 
6/6 Infobord, tipstävling och Naturfalken på Föreningarnas dag i Stadsparken 
11/6 Mat, eld och träd i Varbergaskogen 
17/6 Naturnatta i Blänkabacken med matlagning på muurikka och musikunderhållning 
21/6 Sommarnattsvandring i Sörbyskogen med Anna Hammar som guide 
13/7 Workshop i Föreningarnas Hus, tillverkning av bivaxdukar och bivaxsalvor 

17/8 Medverkan i samband med Emil Jensens föreställning ”Än susar skogen” på 
Kulturkvarteret, bl.a. utdelning av valfoldrar. Samarbete med skogsgruppen och 
Klimatnätverket 

27/8 Anordnande av regional upptakt inför miljövänliga veckan, heldag med föreläsningar 
av Karin Kruse från riksföreningen och Lisa Schneider från Berga gård 

Sept Bokcirkel vid tre tillfällen med avslutande workshop, ”Städa hållbart med Ekotipset” 
17/9 Skräpplockarträff i Almby i samband med Håll Sverige rent-dagen 
25/9 Klädbytardag i samband med Ateljé Återbruks kretsloppis i Wadköping 
v. 40 Miljövänliga veckan. Utebrunch på Stora Holmen den 9 oktober samt utställning på 

tema ekofrukost på Kulturvarteret under hela veckan 
17/11 Bokbord på Mänskliga rättighetsdagarna, Conventum, i samarbete med 

Klimatnätverket 
20/11 Ljusgjutning med adventsfika, Föreningarnas hus 
Nov/dec Tävling ”Återbrukad julklapp” (inga bidrag inkom dock) 

 

Då kretsen har god ekonomi har samtliga aktiviteter varit gratis för deltagarna. Styrelsen ser dock 
gärna att de som deltar är medlemmar i Naturskyddsföreningen och flera nya medlemmar har 
värvats i samband med aktiviteter. 

Natursnokarna 
Vår familjeverksamhet Natursnokarna där barn och vuxna leker, lär och bara är i naturen fortsätter. I 
år har flera nya familjer anslutit och vi träffas en gång i månaden i olika naturreservat i Örebro med 
omnejd. Antalet deltagare per gång varierar men vi riktar oss till barn i åldern 4–11 år och deras 
vuxna och är totalt ca 30 personer. Återkommande sjunger vi Snoksången, luppar, leker olika lekar 
och tänder en eld där vi tillagar något gemensamt mellis som pinnbröd eller äppelpaj. Träffarna utgår 
också från rådande årstid och har olika teman. Under försommaren arrangerades en solig tälthelg i 
Sixtorp tillsammans med Natursnokarna i Lekeberg. Höstens träffar inleddes med en blötare tälthelg i 
närheten av Gårdsjötorp. Tälthelgerna ger oss möjlighet att umgås och lära känna varandra bättre 
under en längre tid och är mycket uppskattade av både barn och vuxna.  

Natursnokarnas aktiviteter 2022 

5/2 Vatten och is, Oset 
5/3 Knoppar, Varbergaskogen 
3/4 Osets fåglar, Oset 
7/5 Grottor och mineraler, Skärmarboda 
4-6/6 Tälthelg med paddling, fiske och äventyrsvandring, Sixtorp  
13/8 Hjälmarens fiskar, Oset 
3-4/9 Tälthelg med svampletning, nåltovning, täljning och tävlingar, Lövbrickan 
8/10 Mossor, Björktjärn 
12/11 Allemansrätten och barkbåtar, Oset 
10/12 Djurens vinterstrategier och hugga julgranar, Ässkogstorp  
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Information/kommunikation 
Styrelsen har under året arbetat med att utöka informationen till medlemmarna. Ett medlemsutskick 
har gjorts per e-post vid 9 tillfällen under året. Särskilda insatser har också gjorts för att nå 
medlemmar utan e-postadress/med felaktig e-postadress i medlemsregistret, via telefon/sms samt 
genom ett större postutskick i slutet av året till drygt 400 medlemmar.   

Styrelsen har varit aktiv på Facebook och Instagram. Där delas information om kretsens och andra 
organisationers aktiviteter samt olika tips på tema natur/miljö/klimat. Antalet följare i sociala medier 
är relativt stort och flera deltagare har hittat till våra aktiviteter den vägen. 

Kretsens hemsida (https://orebro.naturskyddsforeningen.se/) har rensats på gammal information 
och blogginlägg har gjorts vid ett antal tillfällen för att hålla sidan någorlunda intressant för 
allmänheten och medlemmar som inte är aktiva på sociala medier. 

Kommande aktiviteter har annonserats både i kalenderfunktionen på hemsidan och på Facebook. 

Styrelsen har fått en insändare publicerad i NA, kopplad till kampanj från riksföreningen inför valet 
2022. 

Medlemskap 
Kretsen är sedan tidigare medlem i Hopajola, Örebro föreningsråd, Arkivcentrum och Hjälmarens 
vattenvårdsförbund. Under 2022 gick kretsen också med som medlem i organisationen Hela Sverige 
Ska Leva. Föreningen är anmäld till Örebro kommuns föreningsregister.   

Samarbeten 
Kretsen samarbetar med Hopajola kring olika naturaktiviteter samt med Studiefrämjandet, som 
lånade ut lokal gratis till den regionala upptakten inför miljövänliga veckan. Örebro kommun har 
också varit positiva till samarbete och erbjudit oss att arrangera aktiviteter utan kostnad i Wadköping 
och på Kulturkvarteret. Styrelsen har också fått gott stöd från verksamhetsutvecklare/kommunikatör 
på Naturskyddsföreningens regionkansli. 

Naturskyddsföreningens länsförbund samordnar en skogsgrupp och ett klimatnätverk och styrelsen 
uppmuntrar deltagande i dessa. Flera av kretsens medlemmar har under året engagerat sig för att 
skydda Sörbyskogen och skogen vid Garphytteklint. 

Konferenser/kurser m.m. 
Malin Norberg och revisorssuppleant Kari Storvestre representerade kretsen vid rikskonferensen som 
hölls i Mora i maj. 

Malin var också kretsens ombud vid länsförbundets stämma i april medan Hanna Sjöberg 
representerade kretsen vid Hopajolas årsmöte i maj. 

Tyvärr hade ingen från styrelsen möjlighet att delta vid den kretskonferens som anordnades för 
Örebro och Värmlands län i november. 

Flera av styrelsens ledamöter har deltagit i olika utbildningar under året; kurs för nya 
styrelseledamöter samt kurs för ordförande, sekreterare och kassörer anordnade av Örebro 
föreningsråd samt riksförbundets kurshelg för växande engagemang respektive utbildning i 
inkluderande ledarskap.   

Några av styrelseledamöterna deltog också i Rosenbergdagarna, konferens för biologisk mångfald. 
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Ekonomi 
År 2022 hade Naturskyddsföreningen Örebro en god ekonomisk situation. I och med 
Coronapandemin 2020–2021 så har betydligt färre officiella event genomförts och nu har föreningen 
en rejäl buffert. Till årets större extrautgifter hör inköp av reklammaterial i form av T-shirts, tröjor 
med mera, en laptop till ordföranden samt ett större antal årsböcker, att använda till exempel som 
gåvor till talare vid gästföredrag, med mera. Att via pappersbrev påminna medlemmar om att 
meddela sin mejladress innebar också en större utgift, som dock fått ett gott svarsresultat.  

Natursnokarna har tilldelats en budgetpost och gruppen ”Rädda Sörbyskogen” får också sina 
omkostnader betalda av föreningen. Bland större utgifter under året märks också de som är 
relaterade till temat ”Handla miljövänligt”, till exempel bytardagar, vi har arrangerat flera stycken. 
Där ingår kostnader som polistillstånd för att vara i Stadsparken, lokalhyra samt mat till alla 
volontärer. Föreningen bekostar fika vid de flesta föreningsmöten.  

Tillgångarna ökade med ett frikostigt bidrag från en medlem som donerade alla intäkter från sin 
konstutställning om Humlor till Naturskyddsföreningen Örebro. Det tackar vi så mycket för. Vi fick 
också ersättning från Örebro kommun för de två båtutflykter till Björkön då vi höll i aktiviteter för alla 
besökare. Och precis som alla år innebär medlemsavgifter i form av återbäring den betydande delen i 
årets kassa.  

Sammantaget blev årets resultat ett överskott om drygt 2000 kronor. 

 

 

 

 

Örebro i januari 2023 

 

 

Malin Norberg   Kerstin Hellberg 

 

   

Evelina Kohlm   Hanna Sjöberg 

 

  

Anita Markström  Karin Gustafsson 
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