Protokoll från Håbo Naturskyddsförenings styrelsemöte
Tid: Måndagen den 13 maj 2013. Plats. Tornet, Föreningarnas Hus, Bålsta.
Närvarande: Håkan Nihlman, Ingrid Ljungkvist, Volker Petersen och Kim Hultén.
1. Håkan öppnade mötet.
2. Till ordförande valdes Håkan och till sekreterare Ingrid.
3. Föregående protokoll godkändes, signerades och lades till handlingarna.
4. 2014 års programverksamhet
2014 års årsstämma förläggs till Föreningarnas Hus, Bålsta istället för som tidigare i Lars Hård-salen (BCJF).
Årsstämman kombineras med ett styrelsemöte. Vi bjuder fortsättningsvis inte in någon föreläsare p.g.a. den
mycket dåliga uppslutningen av medlemmar vid de tre årsstämmor vi hittills haft.
Följande aktiviteter diskuterades:
Två fågelaktiviteter (vid Hjälstaviken med Pekka Westin som guide), vassröjning vid Salamanderdammarna,
Bålsta (preliminärt 17/8), ängsslåtter på Rölundaåsen i kombination med gudsstjänst (inbokat 3/8), Vilda
Blommornas Dag (preliminärt 16/6), kulturvandring/arkeologisk vandring med Ingrid Ljungkvist som guide,
svampcirkel (preliminärt augusti – oktober, i samarbete med Studiefrämjandet), Håbo kommuns miljövecka
(vecka 12, O2-Energi informerar om andelsägande i vindkraftverk, demonstration av elbilar och solpaneler),
drakflygning, familjeaktivitet med programledaren Jonas Lexell som dragplåster (finansiering måste dock säkras,
Kim fick uppdrag att via Talarforum kontrollera vad en sådan aktivitet skulle kunna kosta), 4 – 6
natursnoksaktiviteter (utförs om intresse finns bland medlemmarna) samt Miljövänliga veckan (vecka 40).
5. Floraväktarverksamhet i Håbo sommaren 2013
Thommy har tagit fram en lista över 20 arter (och 75 växtplatser) för ovanliga (ej rödlistade) kärlväxter som
finns i kommunen och som kunde utses till ”lokala floraväktararter”. Håkan har tagit fram kartor till hälften av
dessa och som visar var växtplatsen ligger. Floragruppen arbetar vidare med denna fråga.
6. Håbo Naturskyddsförening på Facebook
Frågan bordlades (p.g.a. att Ragnhild Karlsson ej var närvarande) till nästa möte.
7. Uppstart av natursnoksverksamhet till hösten 2013
Håkan har tagit fram en lista över 28 familjer med 3 medlemmar eller fler och som tillfrågas om de vill vara med
i natursnoksverksamheten. Om tillräckligt med intresse finns så anordnas en testträff vid Salamanderdammarna
en helgdag under september. Håkan tar fram ett underlag till presentation av natursnokarna.
8. Natur- och miljöfrågor till de politiska partier/grupper som ställer upp i valet till Kyrkofullmäktige 15/9
Beslöts att använda fyra av de frågor som Håkan tagit fram. Håkan ombesörjer utskick till berörda partier och
grupp.
9. Sponsring. Frågan bordlades och tas upp vid nästa möte.
10 Teambuildingaktivitet hos Ragnhild Karlsson. Ragnhild fick i uppdrag att kalla berörda till denna aktivitet.
11. Övriga frågor. Vi har lagt in utflyktsprogrammet på vår hemsida. Ingrid berättade om matmarknaden som
kommit igång, 13/4 respektive 11/5 samt fortsätter med två marknader i juni. Resultatet utvärderas därefter.
12 Nästa möte bestämdes till söndagen den 1/9 kl. 12:00. Vi börjar med slåtter på Lillåkerfsängen i Arnöhuvuds
naturreservat och fortsätter sedan hos Fredrik Adolfsson i Källbo, där vi bl.a. kommer att bli intervjuade av Aron
Schoug som är projektanställd på Rikskansliet.
13 Mötet avslutades
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