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Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2023 

Naturskyddsföreningens Örebrokrets arbetar lokalt och ska enligt stadgarna: 

• verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden, 
• verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar 

och 
• väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och 

vård av värdefull natur.  

Engagemanget i kretsen bygger på medlemmarnas intressen och frivilliga arbete. Den avgående 
styrelsen ser gärna att fler medlemmar blir aktiva, till exempel i olika arbetsgrupper, vilket skulle 
skapa en mer stabil organisation och möjligheter för en ännu större bredd i kretsens aktiviteter. 
Under 2022 har även regionkansliet väckt frågan om möjligheter till mer samarbete mellan de olika 
kretsarna i länet, något som styrelsen ser positivt på. 

Planerade aktiviteter 
Ett flertal aktiviteter har planerats för vårterminen 2023:  

17/1 Medlemsfika 
2/2 Föreläsning om våtmarker 
25/2 Workshop: tillverka bivaxsalva och läppcerat 
11/3 Årsmöte (kretsstämma) 
16/4 Fagning i Hyttebacken (samarbete med Hopajola och Örebro kommun) 
23/4 Klädbytardag i Wadköping (samarbete med Örebro kommun) 
29/4 Skräpplockarträff 
7/5 Utomhusmatlagning i Varbergaskogen 
21/5 Plantbytardag i Wadköping (samarbete med Örebro kommun) 
27/5 Bioblitz i Ässkogstorp (samarbete med Hopajola och andra föreningar) 
5/6 Naturnatta vid Naturens hus 
6/6 Lupinbekämpning 
18/6 Familjedag på Björkön i Hjälmaren 

 

Utöver detta planeras preliminärt inför hösten någon studie-/bokcirkel och/eller föreläsning, 
aktiviteter under miljövänliga veckan/Framtidsveckan i oktober samt eventuellt ytterligare 
workshops på temat återbruk/hållbar konsumtion och klädbytardag. Styrelsen är öppen för förslag 
om ytterligare aktiviteter som kan genomföras med stöd av medlemmarna. Några medlemmar har 
anmält intresse för att delta i genomförandet av några av vårens naturaktiviteter. Örebrokretsen är 
också ansvarig för anordnandet av 2023 års länsstämma i april. 
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Natursnokarna 
Natursnokarna har träffar en gång i månaden för familjer med barn i åldrarna 5–12 år. Varje träff har 
ett tema som till exempel djuren i skogen, vinterstrategier eller håva insekter på en äng eller i vatten. 
Verksamheten planeras halvårsvis. Mer detaljerad information om tema och plats skickas ut till 
anmälda familjer ca en vecka innan träffen. En gång per termin genomförs en tälthelg. Det är ca 25 
personer som deltar. Det finns två utbildade natursnoksledare som planerar de återkommande 
träffarna. Verksamheten är självgående. Snokarna har en egen e-postadress, 
natursnokarna.orebro@gmail.com, som används för att ta emot intresseanmälningar och för utskick 
av information om snokverksamheten. Information till nya intresserade finns på kretsens hemsida.  

Riksföreningen arrangerar särskilda utbildningar för natursnoksledare och erbjuder sig också att 
ordna utbildningsträffar för lokala snokledare Föreningen vill gärna bredda snokverksamheten med 
fler ledare och fler deltagare. Det bästa sättet att nå nya intresserade är att de som deltar sprider 
informationen till andra barnfamiljer. Nya familjer nås även via inläggen om de genomförda träffarna 
på kretsens Facebook-sida.  

Styrelsearbete 
Styrelsen föreslås ha månatliga möten utom under sommarmånaderna om det inte finns särskilda 
skäl för tätare möten.  

Samarbeten 
Föreningen är medlem i Hopajola, Örebro föreningsråd, Arkivcentrum, Hjälmarens 
vattenvårdsförbund och Hela Sverige ska leva. Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet om 
föreläsningar, seminarier och andra utåtriktade aktiviteter. Sett till det totala antalet medlemmar är 
det en liten andel som är aktiva i kretsens aktiviteter, men många med ett aktivt naturintresse är 
medlemmar i både Naturskyddsföreningen och lokala föreningar för särskilda specialintressen såsom 
ornitologi och botanik, faunastudier eller insektsstudier. Föreningen är öppen för ett närmare 
samarbete med dessa föreningar, till exempel samarrangemang och sponsring av aktiviteter. Flera av 
kretsens medlemmar deltar också i Klimatnätverket och Skogsgruppen, som samordnas av 
Länsförbundet.   

Medlemsinformation 
Styrelsen planerar under året inget skriftligt utskick till medlemmarna. Kallelse till årsmötet sker på 
samma sätt som all annan information till medlemmarna, det vill säga via hemsidan, Facebook-sidan 
och genom e-postutskick till medlemmar. Annonser i tryckta media kan också övervägas för vissa 
aktiviteter. 

Medlemsvärvning 
Nya medlemmar värvas i första hand genom personliga kontakter i samband med föreningens 
aktiviteter. Under 2022 såg Örebrokretsen, liksom Naturskyddsföreningen nationellt, en ökad 
tillströmning av medlemmar efter valet. 

Ekonomin 
Föreningens inkomster består främst av medlemsåterbärningen från riksföreningen. Den förväntas 
öka något under 2023, tack vare ett ökat antal medlemmar. Föreningen hade vid årsskiftet 
ekonomiska reserver på ca 130 000 kronor, varav ungefär 30 000 kronor behövs som likviditetsreserv 
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fram till sommaren då medlemsåterbäringen betalas ut. Det ekonomiska läget är alltså så gott att vi 
under flera år kan förbruka mer än vi får in i medlemsåterbäring. 
  

Budgetförslag 2023 Utfall 2022   Utfall 2021 

Intäkter      
Medlemsavgifter 

  
45 000 kr 42 580 kr 43 380 kr 

Projektbidrag, netto   0 kr 0 kr 0 kr 
Natursnokar   2 500 kr 2 550 kr 800 kr 
Övriga intäkter 

  
0 kr 15 700 kr 0 kr 

Summa intäkter   47 500 kr 60 830 kr 44 180 kr 

      
Kostnader      
Medlemsinformation 

  
0 kr 6 172 kr 1 000 kr 

Bankavgifter   1 000 kr 977 kr 957 kr 
Föreningsmöten   7 000 kr 6 408 kr 983 kr 
Representant externa 
möten1 

  
3 000 kr 3 840 kr 0 kr 

Medlemsavgifter 
  

1 700 kr 1 580 kr 1 580 kr 
Årsmöte2 

  
6 000 kr 1 403 kr 4 465 kr 

Handla Miljövänligt3 
  

10 000 kr 10 826 kr 5 270 kr 

Natursnokar   7 000 kr 6 364 kr 139 kr 
Utflykter, naturaktiviteter 

  
3 000 kr 

  

Föreläsningar, filmvisningar   5 000 kr 1 507 kr 168 kr 
Studiecirklar   4 000 kr 3 331 kr 1 678 kr 
Övrigt, oförutsett   8 000 kr 16 353 kr 1 670 kr 
Summa utgifter   55 700 kr 58 761 kr 17 910 kr 

      
Årets resultat 

  
-8 200 kr 2 069 kr 26 270 kr 

      
Tillgångar 31 december    99 833 kr 97 814 kr 

    35 984 kr 35 934 kr 

    135 817 kr 133 748 kr 
 

 
1 Kretsen kan sända max 2 styrelseledamöter som ombud till riksstämman, som hålls i Västerås den 17–18 juni 
2023. 
2 Lokalhyra, förtäring och programaktivitet/föreläsare. 
3 Bytardagar, workshops, aktiviteter Miljövänliga veckan. 
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