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Dagordning styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Borlänge den 
30 maj 2017

Närvarande ledamöter: Linnea Hedman, Torbjörn Thalin, Ida Rasmark, 
Hendrik Deivall, Stig Hermansson, Elisabet Lindow, Kristina Berggren 
(Suppleant), Marie Nordh Hagberg

Möteslokal:                  Framtidsmuséet

Fikaansvarig:               Linnea 

1. Funktionärer för mötet

Ordförande: Hendrik

Sekreterare: Marie

Justerare:     Linnea        

Justerare: Ida

2. Föregående protokoll
Havererad hårddisk. Hendrik hjälper Marie att rädda ett protokoll.  

Protokoll kommer publiceras på hemsidan efter allas godkännande. 
Styrelsemedlemmarna har en vecka på sig att komma in med synpunkter.

3. Ekonomi
Kvitton för utlägg lämnades till Stig.

Beslut om att fika ersätts schablonmässigt med 100kr per tillfälle.

Stig redovisar ekonomin så här långt.

LONA-pengar (lokala naturvårdssatsningen) 85 000 kr från Länsstyrelsen Dalarna 
har tilldelats gruppen för Gyllbergens skogsrike. De ska för detta bidrag genomföra 
inventering av olika arter i Gyllbergens skogsrike och sammanställa inventeringen i 
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en rapport. Styrelsen beslutar att vi kan hjälpa till med att ta hand om pengarna för 
Gyllbergen skogsrike. Lars-Erik Nilsson och Anders Janols är ansvariga för att 
godkänna utlägg och lämnar in kvitton i en klump till Stig. Kretsen administrerar 
utbetalningar, men tar inget ansvar för vad som godkänns.

En lista med namn, utlägg och konto lämnas till Stig. Det är en förutsättning att 
utläggen tydligt redovisas och vart utbetalningarna ska gå för att kassören ska 
kunna hjälpa till med administrationen.

4. Remisser/samråd m.m
Göran Rönning nämnde i januari ett medborgarförslag ang jaktförbud i Gyllbergens 
Naturreservat som ska utformas av Naturskyddsföreningen i Borlänge. Linnea har 
diskuterat med kommunen som föreslår avslag av medborgarförslaget. Det 
underlättar om inte allt för stora inskränkningar på äganderätten görs att få med sig 
markägare vid reservatsbildning.

Styrelsen beslutar inte skriva något medborgarförslag från kretsen.

5. Nästa programpunkt.
Plantbytardag med föreläsning 21 juni kl 18 i Strandbro bygdegård. Philipp Weiss 
och Annevi Sjöberg, författare till boken Fleråriga grönsaker föreläser. Kalkulerad 
kostnad ca 9000 kr. Inträde 50 kr. Plantbyte efter föreläsningen. Marknadsföring: 
Hemsida, utskick, Facebook, Annonsbladet, affisch. Beställ passande material från 
materialskafferiet. Marie är ansvarig.

Gyllbergens skogsrike gruppen har bett styrelsen om bidrag till en kick off med 
föreläsare inför inventeringsstarten i höst. Kick offen är tänkt att enbart vara öppen 
för medlemmar i gruppen Gyllbergens skogsrike. Styrelsen tycker därför att 
gruppen borde kunna ta av LONA-bidraget till detta och stödjer därmed inte 
gruppens kick off med några pengar. 

Skogens dag i Rankhyttan 2/9 kl.10-15. Eva Bååth Holmström undrar om vi vill 
samarbeta med Falukretsen. Förra året hade Naturskyddsföreningen ett tält där 
informationsmaterial delades ut.
Torbjörn tycker att lämpligt fokus skulle vara biologisk mångfald och 
kontinuitetsskogsbruk. Kristina och Torbjörn vill vara med under dagen.

6. Kurser, seminarier och andra aktiviteter
Kurs artdatabanken Uppsala - Stig redogör.
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Föredragen filmades och kommer ut på kunskapskanalen i höst. Flertalet 
föreläsningar från professorer och även politiskt deltagande. Svenska 
Linnesällskapet delade ut medalj. En särskilt intressant föreläsning handlade om 
att Linne främjade kvinnliga botaniker. 

Klädbytardag – Marie och Ida redogör
Positiv upplevelse. Vi gör gärna om det. ABF vill gärna samarbeta om bytardag i 
höst.

Rikskonferens i Skövde – Ida redogör
Kontakter från hela landet. Möjlighet till filmvisning the Borneo case genom 
riksföreningen. 
Deltog vid seminarier: hur blir vi fler? och Agenda 2030.

För information: Länsstyrelsen håller slåtterkurs 21/7 (anmälan 10/7). Vi kan länka 
på hemsidan och Facebook.

Hendrik har varit på seminariet ”Hållbar vattenkraft”. Syfte med arbetet att väga 
energinyttan mot miljönyttan. Projektet ska bestämma vad som ska göras. 
Projektet inkluderar bara Dalälvens huvudfåra inga tillflöden. Projektet är ett 
samarbete mellan kraftbolagen och länsstyrelsen.

7. Information från riks
Kretsbrev utkom 12/4. Viva Vatten nämns i detta. Hendrik kollar upp om 
projektledare Mia vill komma hit och prata om satsningen.

Aktuellt veckobrev utkom 24/5. ”Vi som bor här letar efter dig som bor där” är en 
föreställning om biologisk mångfald som ska ta upp lokala initiativ. Skicka in förslag 
enligt senast 21 juni.
Även Forskningsresan till Gällivare där Stig kommer att delta nämns.

8. Information från läns
Geopark. Fokus på att locka turister till geologiska sevärdheter. Styrelsen ställer 
sig frågande till vad Geopark-projektet har för agenda. Vi kan inte ge vårt stöd med 
så knapphändig information. Känslan är att Naturskyddsföreningen utnyttjas för 
”Greenwashing”.

Post Nord har tappat bort Gävle-Dala Natur. Medlemsbladet kommer inte ut i tryckt 
form. Länk publiceras på hemsidan och Facebook. *Efter mötet framkom att 
medlemsbladet kommit till rätta och skickades ut till medlemmar.

För kännedom: Naturnatten 5/6 Leksand mfl

För kännedom: Manusstopp GävleDala-Natur 9/8
Ida kollar om filmdatum och bokar lokal ser till så att det kommer med i Gävle-Dala 
Natur.
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Datum Kretskonferens förslag: 5, 19, 26 nov? Vi föreslår 5/11. Linnea mejlar Lillian. 
Vårt förslag på fokus är klimatförändringar och Per Holmberg föreslås som 
föreläsare.

9. Övriga frågor, information och vår hemsida
Var och en formulerar en kort presentation av sig själv till hemsidan och skickar till 
Hendrik.
 
Tuna Hästbergs slamhantering. Styrelsen beslutar att invänta resultat från 
pågående utredning.

10. Nästa möte
Förslag onsdag 2/8 kl.18. Vi hörs under sommaren för konfirmering.

Marie Nordh Hagberg (Sekreterare)

Hendrik Deivall (Mötesordförande)

Linnea Hedman (Justerare)


