
 

Protokoll styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Borlänge den 24 
oktober 2017 
Närvarande: Ida Rasmark, Hendrik Deivall, Kristina Berggren, Stig 
Hermanson, Torbjörn Thalin, Elisabeth Lindow, Marie Nordh Hagberg (på 
länk) 

 

 
1. Funktionärer för mötet 

Ordförande: Hendrik Deivall 

Sekreterare: Ida Rasmark  

Justerare:  Kristina Berggren   

Justerare: Hendrik Deivall  

2. Föregående protokoll 
● Föregående protokoll godkänns 
● Ida skickar det godkända föregående protokollet till Hendrik för 

publikation 

3. Ekonomi 
● Ett brev från jordbruksverket angående pengar för Tures äng, fått in 

9016 kronor för skötseln.  

4. Remisser/samråd m.m 
● Dalarnas regionala och kommunala avfallsplan, senast den 30 

november, Torbjörn är intresserad 
● Fortum ett lunchseminarium om vattenkraft den 10 nov, Torbjörn är 

intresserad  
● Tankesmedja friluftslivet naturum 
● Detaljplan om Maserskolan i Bullermyren 

Hendrik skickar ut mail till alla i styrelsen angående dessa fyra olika 
remisserna/samråden. 

5. Allmän styrelseinformation 
● Stig var på möte angående spelplats för tjädrar, 3-4 ha, utanför Korså 

bruk som ska skyddas. 

 



 

6. Kurser, seminarier och andra aktiviteter 
● Kristina, Elisabeth och Stig Andersson stod utanför Coop, Willys och 

Ica. Alla butiker var positiva. Delade ut allt material (ca 175 st små 
pamfletter). 

● Ida ska delta i delningsekonomikonferens på torsdag den 26/9 

7. Information från riks 
● Ingen information 
● Ida får ta kontakt med Linnea/någon annan för att få information från 

riks. 
● Publicera att du får rabatt på SJ som medlem i NF på vår 

facebooksida. 

8. Information från läns 
● Torbjörn pratar om en träff på Stiftsgården – Torbjörn/Hendrik ska 

leta reda på mer information. 

9. Övriga frågor 
Nyinflyttad borlänge (mail från Linnea) 

● Vad skulle det stå i så fall? Bara informera om att vi finns? 
● Skjuter upp beslut till nästa möte – Ida ska leta på en tidning och 

kolla på hur andra gör. 

Valet 2018 (Marie) 

● MP har bjudit in oss till en diskussion – vi är partipolitiskt obundna 
så vi vill inte delta. 

● Vi sammanställer istället några frågor som vi skickar ut till alla 
partier. Blir en punkt på nästa möte. 

Presentation till Hemsidan av styrelsen (Hendrik) 

● Alla på mötet har fyllt i en lapp – resterande ledamöter får skicka in 
till Hendrik per mail. 

● Alla som vill får skicka in en bild till Hendrik.  

Julfikat 

● Torbjörn har försökt få tag i Salomon Abersparr – utan att få något 
svar. 

● Hendrik tar kontakt med Mia Svedäng som håller på med Viva vatten 
som är intresserad av att komma förbi. Utifrån när hon kan i början av 

 



 

december så har vi julfikat då. En vardagskväll. Kristina kollar med 
Gammelgården. Hendrik mailar vad hon svarar. 

● Ca 20-35 personer, lussekatter/kakor och kaffe/te. 
● Hendrik ska kolla upp om vi kan använda googleformulär för att ta 

emot anmälningar och på så sätt dimensionera hur mkt fika vi ska 
beställa. 

Praktikant – uppdrag (om han kommer) 

● Eftersom han inte kom togs denna punkten inte upp. 

Angående förråd till kretsmaterial – fråga medlemmar om de har något 
utrymme för föreningsmaterial. Inget pressande – vi i styrelsen kan gå 
igenom materialet till våren. 

10. Nästa möte 
21 november 18:00, på 2047 

 

 

 

 


