
Örebro Läns Botaniska Sällskap, Årsmöte 2014 
 
Protokoll från årsmöte på Utvecklingscentrum 140223 
 
 
1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Per Erik Persson. 
 
2. Till mötesordförande valdes Leif Sandgren och till sekreterare Daniel Gustafson. 
 
3. Dagordningen fastställdes. Årsmötet fastställde att kallelsen till årsmötet skett i enlighet 
med Sällskapets stadgar, i senaste numret av T-Veronikan och på hemsidan. 
 
4. Till justeringsmän och rösträknare valdes Arne Holmer och Elisabeth Kocken. 
 
5. Verksamhetsberättelsen för 2013 presenterades genom att mötesordföranden översiktligt 
gick igenom den. Ingalill Teljås namn är felstavat under Vilda blommornas dag, vilket ändras. 
Verksamhetsberättelsen godkändes därefter av årsmötet. 
 
6. Kassarapporten för 2013 presenterades av föreningens kassör Herbert Kaufmann. 
Kassarapport och skriftliga kommentarer delades ut. Kassarapporten godkändes av årsmötet.  
 
7. Revisorernas berättelse. Revisor Christer Klingberg läste upp revisionsberättelsen. 
Revisorn tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
Revisionsberättelsen bifogas årsmötesprotokollet. 
 
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att styrelsen får ansvarsfrihet, enligt 
revisorernas förslag.  
 
9. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter. Den nya ordförande och de 
ledamöter som föreslogs av valberedningen presenterade sig för årsmötet. 
Till ordförande i ett år valdes Rain Nylund. 
Till övriga styrelseledamöter omvaldes Berit Ragné och Daniel Gustafson för 2 år. 
Till övrig styrelseledamot nyvaldes Therese Aremyr för 2 år. 
Till övrig styrelseledamot nyvaldes Lina Rydén för 1 år (fyllnadsval efter Herbert Kaufmann 
som avgår ur styrelsen). 
Kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år gör Ove Nilsson och Inga Hedgren. 
 
10. Till styrelsesuppleanter i 2 år omvaldes Ingevi Fall och nyvaldes Gunilla Dahlén. 
 
11. Till revisorer omvaldes Christer Klingberg och nyvaldes Bo Hägerås. Till 
revisorssuppleant valdes Peter Bernövall.  
 
12. Till valberedning omvaldes Michael Andersson och Margareta Olsson. 
 
13. Förslag till budget för 2014 presenterades av föreningens kassör Herbert Kaufmann. I stort 
sett oförändrad ekonomi. Föreningen fick inte så stora intäkter som beräknat på försäljning av 
Närkes flora med medlemsavgift på köpet, därför har kassören prognoserat reducerad intäkt 
för 2014. Årsmötet godkände budgeten. 
 



14. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2015 ska vara 
oförändrad. 
 
15. Mötes- och exkursionsprogram för 2014 lästes upp av mötesordföranden. Programmet 
finns med i sin helhet i T-Veronikan nr 1-2014 och på föreningens hemsida.  
 
16. Allmän diskussion om föreningens inriktning. Hur kan föreningen få fler medlemmar? 
Hur ska vi främja intresset för botanik? 
Mötesordföranden introducerade. Ordet lämnades därefter fritt till årsmötet. Nedan 
sammanfattas en del av diskussionen och de idéer och frågor som dök upp. 
Arne Holmer: Studiecirklar har hållits tidigare och varit lyckade; någon behöver satsa på 
detta.  
Per Erik Persson: Föreningen har nu slutfört projektet Närkes Flora, finns det anledning att 
dra igång nytt projekt? T.ex. inventering av och flora för Västmanlandsdelen av Örebro län? 
Studiecirkel kring växtsamhällen kan också vara intressant.  
Leif Sandgren: Hög medelålder i föreningen idag - hur vänder vi oss till ungdomar? Visa upp 
sig för och locka nya grupper, t.ex. evenemang, temadagar, mässor, skolor. Visa upp vad vi 
jobbar med och att vi finns.  
Lina Rydén: Jobba där ungdomar finns, sociala medier, hemsidan. Samarbete med andra 
föreningar.  
Birgit Fredriksson: Inga stora tillställningar behövs, men kanske andra kanaler. Värva 
enskilda personer som är intresserade av botanik och potentiella medlemmar i föreningen. 
Också viktigt att nya medlemmar tas emot på rätt sätt, så att de stannar kvar.  
Björn Nordzell: Lite fler exkursioner under säsongen maj-juni-juli. Håll mer öppna 
exkursioner som annonseras för allmänheten i tidningen. Nybörjarexkursioner.  
Arne H: Bra att ha material om föreningen med sig att dela ut till intresserade; det finns en 
gammal broschyr som inte är uppdaterad.  
Lena Lindgren: Har någon lagt broschyrer på biblioteken? Så att allmänheten hittar dem.  
Bo Hägerås: Östernärkes naturvårdsförening har samma problem med att värva medlemmar; 
svårt att synas men när föreningen syns så ser den ut som ett sällskap för inbördes beundran, 
vilket skrämmer potentiella medlemmar. Lägg till i annonsering att aktiviteterna är öppna för 
alla!  
Leif S: Ordet ”sällskap” ser avskräckande ut. Kanske dags att ändra namnet?  
Arne H: Föreningen var ett slutet sällskap från början, men nu öppen förening. Kanske skulle 
vi ha bytt namn redan när inriktningen ändrades…  
Per Erik P: Vi måste i första hand behålla de medlemmar vi redan har. T-Veronikan är viktig 
och värd att satsa på. Flertalet medlemmar har endast den kontakten med föreningen. 
Tidskriften måste vara bra nog för att stanna kvar i föreningen och bra nog att locka nya 
medlemmar.  
Lena L: Har alla bibliotek i länet T-Veronikan? Bara Stadsbiblioteket Örebro och 
universitetsbiblioteket får den, övriga har inte varit intresserade eller sagt upp sina 
prenumerationer. Kanske idé att skicka ut T-Veronikan till fler?  
Per Erik P: Vi kan hjälpas åt med att tala om för biblioteken att de borde ha T-Veronikan. 
Elisabeth Kocken: Måste vi vara fler medlemmar? Varför kommer inte fler medlemmar till de 
aktiviteter vi anordnar? Har vi fel typ av aktiviteter? Ibland bara Elisabeth och två till på 
exkursionerna, fastän vi har attraktiva utflykter. Enskilda medlemmar kan vara aktiva och ta 
med sig någon bekant.  
Gunilla Dahlén: Lokalradion kan vara en bra kanal. De har dålig koll på länets natur idag, 
kanske kan vi snacka in oss? 



Leif S: Många bra idéer som styrelsen tar med sig! Styrelsen får lov att jobba mer med detta, 
t.ex. ta fram en ny broschyr, fundera över namnbyte och fundera över hur man kan visa sig i 
andra sammanhang. 
Per Erik P och Birgit F tycker inte att namnbyte är en bra idé.  
Inga Hedgren: Vi kan ta fram någon ”souvenir” som alla vill ha som bara är våran och som 
man måste bli medlem för att få. 
 
17. Övriga frågor:  

• Herbert Kaufmann har skött medlemsmatrikeln hittills. Anmäl adressändringar till 
Gunilla Dahlén framöver. E-postadress är bra att ha för kontakt inom föreningen, så 
skicka med den! Uppdaterad e-postlista som styrelsen kan skicka ut meddelanden till. 
Elisabeth Kocken: Varför inte sms också? 

• Herbert Kaufmann: När ni skickar in inbetalningar av medlemsavgift på blankett så 
måste ni skriva avsändare. 

• Christer Klingberg: Det finns väl utrymme för medlemmar att föreslå saker för 
styrelsen? Christer rekommenderar till styrelsen att inför nästa årsmöte föreslå ett 
namnbyte till ”Botaniska föreningen i Örebro län”. 

• Michael Andersson: Boktips, ”Skatter i vått och torrt” om biologiska samlingar i 
Sverige. 

 
Avgående ordförande Per Erik Persson och ledamöter Herbert Kaufmann och Elisabeth 
Kocken avtackades. 
 
De nya ledamöterna Therese, Lina och Gunilla välkomnades. 
 
18. Årsmötet avslutades. 
 
Efter årsmötet och en fikapaus berättade Arne Holmer och visade bilder från sina resor till 
Kilimanjaro, Serengeti och andra nationalparker i Kenya och Tanzania. 
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