
 

Dagordning styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Borlänge den 
28 mars 2018 

 

Närvarande: styrelse: Hendrik, Torbjörn, Elisabet, Kristina 

Övriga deltagare: Hannes Willmer (trainee riks), Salomon Abresparr (riks) 

Möteslokal:                  House of Hendrik 

Fikaansvarig:              Hendrik 

 
1. Funktionärer för mötet 
 

Ordförande:  Hendrik 

Sekreterare:  Hendrik 

Justerare:  Kristina Berggren 

 

2. Föregående protokoll 
• Årsmöte 
o Valberedningen behöver mer stöd, det skall finnas 

information hur detta kan förbättras att hitta från riks. 
• Konstituerande  
o Inget att anmärka från styrelsen. 

 

3. Ekonomi 
• Val-projekt pengar 
o 15000 SEK har inkommit till Hannes Val-projekt 2018 

 

4. Remisser/samråd m.m 
• Trafikverket hastighetssänkning 
o Föreningen lämnar inget svar 

• Vindpark Orrberget 
o Föreningen har inte drivit denna fråga. Gyllbergens 

intressegrupp har drivit frågan. NF Borlänge instämmer i 
denna intressegrupps invändningar mot vindkraftsparken 

 



 

• Utvecklingsplan Sportfältet 
o Torbjörn kommer att skriva en kommentar 

• Arbetsmöte Borlänges Naturvårdsplan 12/4 
o Torbjörn och Hendrik kommer att medverka 

5. Verksamhetsplan 
• Biologiska mångfaldens dag 
o Rebecka LeMoine 16/4 i Falun, Torbjörn uppmanar alla att 

medverka. 
o 22 maj hålls evenamang initiativ startat av Swetrek i 

Älvravinen. Vi informerar våra medlemmar via vår hemsida . 
o Kristina kontaktar initiativtagaren om vi skall medverka på 

något annat sätt. 
o Bioblitz prel 26 maj i Rommehed Borlänge, Hendrik söker mer 

information i från läns. 
• Klädbytardag 
o Mer info kommer från Marie, evenemang kommer att hållas 

den 14 april kommer att publiceras på hemsidan 
• Valprojekt 2018 
o Diskussion om datum 9, 16 eller 23 maj, vilka skall bjudas in, 

tid, fika, marknadsföring 
o Vi upplyser våra medlemmar på hemsida. Vi skall kontakta 

media för att belysa evenemanget. Kanske en affischer 
o Vi bjuder in Hannes till nästa möte 

 

6. Allmän styrelseinformation 
• Inget 

7. Kurser, seminarier och andra aktiviteter 
• Natursnokar 
o Väntar information 

• Miljöhjälten Rebecka LeMoine 16/4 Falun 
o Se ovan 

• Åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven 18/4 
o Hendrik kommer att deltar 

• Energiintelligents seminarium Fossilfritt Dalarna 3 maj 
o Torbjörn och Kristina är intresserad. 

• Svampexkursion 15/9, Källslätten 

 



 

o Hendrik upplyser kansliet om denna aktivitet så att den 
kommer med Dala-Natur 

• Dalagård, Leif Öster. 9-10 juni Torbjörn kontaktar.  

• “De vilda blommornas dag" den 17/6. 

o Kristina Berggren anordnar  

 
8. Information från riks 

• Ingen information 
 
9. Information från läns 

• Årsmöte 22 april 
Torbjörn kanske deltar 

 
10. Övriga frågor 

• Reservatsbildning Lusmyren 
Tas upp under mötet med kommunens Naturvårdsplan 12/4, 
se ovan 

 
• Kollekt Svenska kyrkan  

Vi tar tacksamt emot. Eventuellt kommer Torbjörn tala för 
kollekten 

• Gissa skräpet?  
Svenskt förpacknings, miljöstationer ser inte bra ut, vilken 
har ansvar. Hendrik kollar. 
 

• Luftmiljön 
Punkt till nästa mötet, kanske en valfråga 

 

11. Nästa möte 
• Nästa möte 26 april eller 3 maj, Hendrik kollar med Homman om 

vilket program som använt tidigare 

 


