
 

Dagordning styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Borlänge den 
28 november 2017 

 

Närvarande ledamöter: Ida, Kristina, Hannes (trainee), Hendrik, Christina, 
Elisabet, Marie, Stig 

 

Möteslokal:                  2047 Science Center 

Fikaansvarig:               Ida Rasmark 

 
1. Funktionärer för mötet 

 

Ordförande:  Hendrik Deivall 

Sekreterare:  Marie Nordh Hagberg 

Justerare:    Ida Rasmark 

 

2. Föregående protokoll 
• Ida går igenom föregående protokoll. Vi godkänner och Hendrik 

publicerar på hemsidan.  
 

3. Ekonomi 
• Inget har hänt sedan förra mötet. 

 

4. Remisser/samråd m.m 
• Hendrik har skrivit svar angående ökat vattenuttag i Bergebo för 

snötillverkning. Elisabet reserverar sig då hon inte tycker att 
snötillverkning ska vara tillåtet överhuvudtaget (i synnerhet 
inte från grundvatten). 

• Diskussioner kring Dalarnas avfallsplan. Torbjörn tog på sig på 
föregående möte att skriva svar. Han är tyvärr inte närvarande 
på detta möte (sjuk). 

 



 

 

 

5. Allmän styrelseinformation 
• Stig och Göran har tagit på sig att färdigställa en rapport 

forskningsresa i Gällivare. 

6. Kurser, seminarier och andra aktiviteter 
•  

 
7. Information från riks 

• Riksstämman 2018 äger rum 
• Tycka till om verksamhetsriktlinjer och målområden för 2019 – 

2022. Vi ska skriva och tycka till om dessa. Alla uppmuntras att 
läsa. Hendrik försöker skriva ihop något. 

 
8. Information från läns 

• Referat från kretskonferens i Rättvik 19 november 
 

9. Övriga frågor 
• Mångfaldensdag 22/5. Christina föreslår att vi deltar.  
• Nyinflyttad Borlänge. Vi beslutar att gå med på 1/16 sida. Ida 

återkopplar till annonsören. 
• Valet 2018 – frågor. Bjuda in till medlemsmöte för att ta fram de 

viktigaste frågorna för Borlängeborna. Mötet föreslås hållas i 
början av året förslagsvis 24-25 januari. Drop-in 17-19 på 
biblioteket. Marie kontaktar biblioteket. 
Pengar finns att söka från riks senast 29/1. 

• Julfikat – Vem gör vad? 
Marie hämtar projektor hos studiefrämjandet i Falun, Hendrik 
lämnar tillbaka den. Vi tar en kort presentation om vad som 
händer i närtid. Styrelsen kommer ca 17.30 för att rigga.  

• Borlänge  kommuns föreningsinformation för NFS i Borlänge var 
inaktuell. Hendrik har uppdaterat informationen som finns. 
Ändringarna godkänns av styrelsen. 

• Trainee Hannes. Hannes är trainee på Naturskyddsföreningen 
och ska genomföra projekt i samarbete med kretsen. Projektet 
ska pågå under våren. Det finns ytterligare en trainee i Borlänge 
som heter Maja. Intresserad av att driva ett projekt mot valet 
2018. 

 

 



 

10. Nästa möte 
• 10/1-2018 lokal kommer senare 

 

 

 


