
 

Dagordning styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Borlänge den 
10 januar 2018 

 

Närvarande ledamöter: Ida, Kristina, Hannes (praktikant), 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 
• Marie går igenom föregående protokoll. Vi godkänner och 

Hendrik publicerar på hemsidan.  
 

3. Ekonomi 
• Stig presenterar årsbokslut. Detta läggs till protokollet. I och 

med att vi tagit hand om LONA-pengar åt Gyllbergensskogsrike 
har Stig registrerat föreningen som arbetsgivare.  

• Föreningskontoret ringde till Hendrik och bad om 
post/bankgironummer. Stig fixar detta med Ekobanken imorgon. 

• Det går att söka projektmedel från Landstinget Dalarna och 
Borlänge kommun 8/1 – 5/2 

 

 



 

4. Remisser/samråd m.m 
• Fråga inkom till föreningsmejlen angående inventering av giftfri 

förskola som genomfördes 2014. Hendrik vidarebefordrade till 
Hommans. 
 

 

 

5. Allmän styrelseinformation 
• Vi beslutar att lägga verksamhetsplanen som en stående punkt 

på dagordningen så att vi kan följa upp och komplettera. 

6. Kurser, seminarier och andra aktiviteter 
• Viva vatten i Falun den 21/1. Hendrik och Christina D åker dit. 
• Marie planerar att gå Natursnokskurs i maj. 

 
7. Information från riks 

•  
 
8. Information från läns 

•  
 

9. Övriga frågor 
• Årsmöte planeras till den 8 mars kl18 Gammelgården (1 mars i 

reserv). Bildvisning av Stig och Göran från Forskningsresan i 
Gällivare. Kristina bokar Gammelgården. Marie hämtar 
projektor. Hendrik lämnar den åter. Hendrik meddelar 
medlemmar via epost och ev via evenemangslista i dt. Marie 
kontaktar annonsbladet och lägger in på Facebook. Kristina 
Homman kontaktas för ev ordförande på mötet. De olika lokala 
grupperna presenterar vad de gjort under året. 
OBS: I efterhand (11/1) har datum korrigerats till 1 mars. 

• Skicka in text och gärna bild om vad ni gjort under året till 
Marie. Texterna presenteras i verksamhetsberättelsen vilken 
sedan förs till årsmöteshandlingarna. Texten skall vara så klar 
som möjligt. Bara slutredigering och korrektur av Marie. Hendrik 
kontaktar Skogsgruppen. 

• Miljöfrågor inför valet. Hannes planerar att försöka genomföra 
en paneldebatt som projekt. Hans projektbeskrivning ska vara 

 



 

inne i slutet av januari. Ida och Hendrik är bollplank. Marie 
frågar Angelica om förslag på kringaktivitet 

• Valberedningen: Bjuda in Göran till nästa styrelsemöte. 
• Vattengrupp: Hendrik vill starta vattengrupp och driva 

vattenfrågan lokalt från Naturskyddsföreningen Borlänge. Marie 
marknadsför på Facebook. 

• Reservat Lusmyren togs upp på Julfikat. Hendrik vill fortsätta 
driva frågan om reservatsbildning vid Lusmyren. (tex som en 
miljöfråga inför valet) 

• Verksamhetsplan:  
Slåtter av Tures äng: Förslagsvis drivs av Hommans (Marie 
kontaktar och frågar) 
Vilda blommornas dag 17/6 
Biologiska mångfaldens dag 22/5 
Hannes projekt början av maj 
Klädbytardag 14/4 (Marie o Ida ansvarar) 
Miljövänliga veckan v40 
Julfikat 
Natursnoksaktiviteter 

• Marie sammanställer ett förslag på inköpslista och mejlar ut 
 

10. Nästa möte 
• 22/2 2047 Science center 

 

 


