Styrelseprotokoll 1 september 2013. Plats: Källbo
Närvarande: Håkan Nihlman, Thommy Åkerberg och Ragnhild Karlsson.
Övriga deltagare: Moa Asperö-Lind, Aron Schoug, Fredrik Adolfsson från SNF rikskansli
(deltog under punkt 4 – 5)
Innan mötet genomfördes slåtter av äng (vid Lillåker, Arnöhuvuds naturreservat) där ett
bestånd av korskovall håller på att kvävas av örnbräken, slån, asp och gräs. Vädret var bra.
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Mötet öppnades
Håkan och Ragnhild valdes till mötesordförande respektive mötessekreterare
Föregående protokoll lades till handlingarna
Aron Schoug skriver en mastersuppsats i pedagogik vid Stockholms Universitet i
samarbete med Naturskyddsföreningn. Han undersöker hur förtroendevalda i
Naturskyddsföreningens kretsar ser på sin roll, på utmaningar organisatoriskt och på
kontakter. Aron genomförde en kontrollerad intervju med styrelsen där vi gjorde en
övning och samtalade kring resultatet. Styrelsemedlemmarna funderade först själva på
frågor kring utmaningar, hinder, stöd och strategier. Från intension till strategi.
Därefter samtalade vi om ”utmaningen”. Det behövs mer betande djur för att gynna
rödlistade arter. Håbokretsen kan ta fram en strategi för landskapsarbetet i Håbo
kommun där kretsens slåtteraktiviteter ges en roll inom strategin. På det sättet sätts
slåttern i sitt sammanhang och kretsmedlemmarna ser varför vi gör det. Vi skulle även
kunna göra ”Att-göra”-listor till medlemmarna där man får välja eller få sig tilldelade
enklare uppdrag. Vi kan även göra strategier för varje mål i visionerna för Håbo och
bryta ner dessa till enskilda arbetsuppgifter så att medlemmarna i Håbokretsen vet vad
som behöver göras för att nå visionen. En första uppgift är att komplettera remissen
om regionkansliernas organisation. Regionkanslierna bör ha som uppgift att vara
”found-raiser” och hjälpa kretsarna att söka medel ur olika fonder, t.ex. för att
finansiera betesdjur och staket.
Fredrik Adolfsson berättade om omorganisationen på kansliet.
Planering av Natursnoksaktivitet. Ett 30-tal medlemmar (barnfamiljer) har under
sommaren kontaktats och erhållit inbjudan till vår första natursnoksaktivitet,
”vattenlevande djur” vid Salamanderdammarna, Dragets industriområde (Bålsta)
söndagen den 22/9. Inför aktiviteten tar vi med håvar, luppar, hinkar, burkar,
bestämningslitteratur etc. så att snokarna har några verktyg för att kunna fånga in och
studera vattendjuren. I samband med aktiviteten så får deltagarna fylla i en enkät med
frågor om hur ofta skall natursnokarna träffas och vad vill de att natursnokarna skall
göra.
Enkät om natur- och miljöfrågor till de politiska partier och grupper som ställer upp i
valet till kyrkofullmäktige 15/9. Enkäten är bearbetad och Håkan har skickat ut den till
UNT, EP, Ena-Håbo Tidningen, Håboportalen, Upplands Nyheter som ett
pressmeddelande. Av svaren framgår att P.O.S.K. var den enda (av kandidaterna till
kyrkofullmäktige) som vill verka för att göra Skokloster 7:1 (Dampeboda m.m.) till
naturreservat. I övriga frågor är svaren rätt lika.
Remissvar ”Ökade resurser och stöd” från Rikskansliet. Framtaget förslag (till
remissvar) kompletterades med en text att regionkanslist föreslås hjälpa kretsar att
förmedla information om de fondmedel som finns tillgängliga för projekt etc. samt att
hjälpa kretsar att söka fondmedel.

9. 2014 års Programverksamhet:
2 st. fågelaktiviteter vid Hjälstaviken, vår respektive höst (Pekka Westin tillfrågas,
Enköpingskretsen = arrangör), vasslåtter vid Salamanderdammarna 17/8, ängsslåtter
på Rölundaåsen 3/8, ”Vilda Blommors Dag” (Thommy och Mora) 16/6,
fladdermusspaning med detektor vid Skokosters slott med Thommy Åkerberg.
Samling kl. 22:00. Ingår som ett delarrangemang i ”Naturnatten”. Vidare en
historisk/arkeologisk vandring med Ingrid, svampcirkel, vandring på Upplandsleden
(sträckan Veckholm – Lillkyrka) tillsammans med Friluftsfrämjandet, Miljöveckan
(vecka 12), familjeaktivitet med Jonas Lexell i oktober (om finansiering kan ordnas), 4
– 6 st. natursnoksaktiviteter samt Miljövänliga veckan (vecka 40). Tema för
Miljöveckan är energi nästa år. Planerade aktiviteter är vindkraftseminarium med O2Energi och Holmen som presentatörer. Mikael Rutersten visar elbil, Seminarium hur
man köper in sig i ett vindkraftverk (OS-Energi). Jonas Lexell tar 26 000 :- för ett
arrangemang. Förslag på finansiering är projektbidrag från riks- respektive
länsförbundet, kommunen och Studiefrämjandet. 6 -7000 :- från vardera täcker in
kostnaderna. Vårt förslag är att aktiviteten sker i oktober 2014 vid Granåsen. Kim får i
uppdrag att kontakta Jonas för framtagning av koncept. Kontakt med
Friluftsfrämjandet (som driver fiket där) är bra. Koppling till Natursnokarna. Bidrag
från kommun söks via Kultur & Fritid. Annons på kommunens sida i BUBB, Ansökan
om bidrag måste ske senast i december 2013. Jonas måste lämna sitt koncept innan
bidrag kan sökas.
10. Inför valet till kommunfullmäktige 2014. Styrelsemedlemmarna tittar igenom enkäten
från 2010 och föreslår vilka frågor som skall ingå i 2014 års enkät till nästa
styrelsemöte. Max 8 frågor. Förslag att anordna en utfrågning i aulan (BCJF) med
temat ”Vård, omsorg, skola och miljö” i början av september 2014 i samarbete med
SPF, PRO, Lärarförbundet. Tanken är att föreningarna inledningsvis får ställa tre (i
förväg utskickade) frågor var till politikerpanelen och därefter får publiken ställa de
frågor var och en önskar. Vid samarbete kan hyreskostnaden (200 :-) hållas nere för
föreningen. Kostnader för marknadsföring (annonsering) behöver lösas.
11. Håkans förslag till motion till Riksstämman 2014 om en Köpfri dag godkändes.
12. Övriga frågor a) Facebook b) nya arbetsområden för praktisk naturvård c)
Floragruppen
a) Facebooksidan är upprättad. Salamanderslåtter och Natursnokar, även utlagd på
Bålstatipset.
b) Förslag att sätta igen dike vid Hammarby torp (sydväst om Skoklosters slott) i syfte att
höja vattennivån i en liten våtmark där det bl.a. växer gräsull och ängsull. Håkan
kontaktar berörd markägare.
Förslag att återskapa en igenväxt f.d. branddamm nordväst om Häggeby kyrka ägare =
Ulla Carlberg och Svenska Kyrkan i Håbo) genom att röja vass och gräva ur. Arbetet
behöver göras manuellt eftersom området inte går att nå med bil.
c) Floragruppen bör ha ett planeringsmöte för aktiviteter i mars 2014. Bra om det går att
bjuda in andra. Bestämdes att floraväktarmötet hålls den 27/3.
Årsstämma 13 mars 2014 på Tornet
Nästa styrelsemöte tisdagen den 26 november på Tornet (Föreningarnas Hus), Peter föreslås
ordna fika. Kallelse går ut en vecka innan mötet.
Vid protokollet
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