
Styrelsemöte Håbo Naturskyddsförening  
 
Tid: tisdag 2014-01-07 Plats: Cellen, Föreningarnas Hus, Bålsta 
Närvarande: Ingrid Ljungkvist, Håkan Nihlman, Ragnhild Karlsson, Kim Hultén, Peter Bergström 
och Thommy Åkerberg 
Anmält förhinder: Volker Petersen 
 

1. Mötes öppnades 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Sittande 
3. Föregående protokoll. Ingrid anmälde att hon inte fått det. I övrigt inga kommentarer. 
4. Programverksamhet 2014.  Byte av plats för 12 oktober. Vandringen (med 

Natursnokarna) blir vid Lillsjön istället för Varpsund. Samling vid Vita huset mitt emot 
silon. Viss klättring ingår, bra skor behövs.  Fladdermusspaningen ställs in vid regn. 
Aktivitet med Lexell läggs inte in i programmet. Om aktiviteten blir av blir det någon 
gång augusti – oktober. Anette Vass väljer bild. Programmen lämnas ut till 
programutdelarna den 6 februari. 21 st. personer har hittills anmält att de vill ha 
programmet digitalt. Ca 200 huvudmedlemmar. Överexemplar lämnas till biblioteket. 
Håkan undersöker med Studiefrämjandet om dessa även i år kan bidra till att täcka 
kostnader för programtryckningen för 2013 års program. Senast den 27 februari skall 
eventuella motioner till årsmötet vara inne till styrelsen.  

5. Strategi för landskapsarbetet. Beskriva målet för naturskyddsåtgärderna i SNFs 
programverksamhet. Skapa en strategi för landskapsarbetet t ex genom Volontärbyrån 
och Natursnokarna. Placera de olika naturaktiviteter i strategin så man kan se en röd 
tråd. Thommy och Ragnhild gör ett skelett. T ex behöver pukvete vid Skokloster skyddas 
mot gräsklippning.  

6. Policy GMO och genteknik. Regler om samexistens i jordbruk. Spåra spridning.  Bin kan 
ta skada av genförändrade växter. Förslag att Håkan kontaktar Marie Rosell om biodling 
(skrev lång insändare till Brännpunkt SvD) innan vårt remissvar formuleras. Håkan 
ansvarar för att skriva remissvaret och en draft skall vara övriga styrelsen till handa, 
helst senast den 8 februari för synpunkter. Sista inlämningsdag är 15 februari. 

7. Policy jakt- och viltförvaltning. Diskussion om barmhärtighet vid jakt av ”oönskade” 
arter. Förslag att utreda lokala åtgärder. Håkan ansvarar för att skriva remissvaret och 
en draft skall vara övriga styrelsen till handa, helst senast den 8 februari för synpunkter. 

8. Kommunekologtjänsten försvinner 2014. Miljöstrategen är mammaledig och vikarie 
tillsätts inte. Förslag att bjuda in ansvarig tjänsteman till nästa styrelsemöte för att 
presentera kommunens kort- och långsiktiga miljöarbete. Förslag att detta sker till 
styrelsemöte i maj. Inbjudan skickas till kommunstyrelsen.  

9. Enkät till politiker. Lägg till fråga om resurssättning (kommunekologtjänsten) och skicka 
till Håkan och resten av styrelsen. 

10. Håbo Naturskyddsförening behöver fler styrelsemedlemmar för att kunna bedriva ett 
effektivt arbete. Idealet vore en styrelse på 11 personer. Anette Vass tar emot förslag. 
Håkan presenterade förslag på tre namn för nominering.  

11. Övriga frågor 
Lilla Upptäckarpriset i Ingrid Gulves anda. Beslöts att nominera Lorina Svanberg och 
Therese Fahlberg, två unga dagmammor som jobbar med utomhuspedagogik och är 
certifierade enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik. 

12. Nästa möte.  Torsdag 13 mars kl 19 i Rotundan. Årsmöte. Peter föreslås fixa fika. Om 
motioner kommer in behöver de hanteras via mail före årsstämman. Nästa styrelsemöte 
att bjuda in miljöansvarig tjänsteman 6, 7 eller 8 maj.  

 
 
 
Ragnhild Karlsson   Håkan Nihlman 
Sekreterare    Ordförande 


