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Dagordning styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Borlänge den 
37 mars 2017

Närvarande ledamöter: 

Möteslokal:                  Sockenvägen 114

Fikaansvarig:               Linnea Hedman

1. Funktionärer för mötet

Ordförande: Linnea Hedman

Sekreterare: Marie Nordh Hagberg

Justerare:            Hendrik Deivall

2. Föregående protokoll
� Årsmötet senaste möte. Inget protokoll klart ännu. 

3. Ekonomi
� Redovisades på årsmötet. Inget nytt har tillkommit.

4. Remisser/samråd m.m.
� Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort finns på internet. Torbjörn 

Thalin skickar till Hendrik Deivall. Hendrik sammanställer synpunkter 
och skickar till kommunen senast 5 april.

� Motorsågskurs har genomfört av trafikverket på en olämplig plats. 
När misstaget upptäcktes avbröts avverkningen.

5. Nästa programpunkt.
� Diskussioner om grupper inom Naturskyddsföreningen. Lokalt i 

Borlänge är Gyllbergen skogsrike den mest aktiva.
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6. Kurser, seminarier och andra aktiviteter
� Kurs Uppsala (Artdatabanken) – Stig Hermansson och Göran 

Rönning önskar delta. Styrelsen tycker det är en god idé. Föreningen 
står för kostnaden. Kursavgift 1500 kr samt resa.

� Rikskonferens i Skövde – Ida Rasmark deltar.

7. Information från riks
� Kretsbrev 
� Ny grafisk profil. Marie uppdaterar dagordning och protokoll så att 

profilen följs.

8. Information från läns
� Kretsen behöver en ny representant. Linnea Hedman välj formellt, 

men vi bestämmer att vi inom styrelsen delar på uppdraget och den 
som kan deltar på länsmöten. 

� Länsstämma i Rättvik 9 april. Sista anmälningsdag är 30 mars. Marie 
och Torbjörn åker. Marie sitter i valberedningen för Läns.

9. Övriga frågor, information och vår hemsida
� Var och en formulerar en kort presentation av sig själv till hemsidan 
� Hendrik Deivall utses som ansvarig för postgång, papper och digital
� Hendrik utses även till hemside-ansvarig
� Marie sköter Facebook-sidan

10. Nästa möte
� 2017-05-30 kl 18:00. Sockenvägen 114.


