
 

Protokoll Styrelsemöte 210518 

Närvarande:  

Hos Cajsa Fransson: Anna Dahlgren, Ann Jornéus Tenfält, Cajsa Fransson, Eva 
Lennartsson, Lena Wattsgård 
Via digital länk: Karin Ring 
Ej närvarande: Ann Andersson, Karolina Nilsson 
 

Dagordning: 

 
1. Mötet öppnas 19.00 

2. Stora eken på midsommarängen. Anna har, med hjälp av Kerstin Teutsch, 

registrerat den som skyddsvärt träd i Artportalen. Skylt - Ann J T jobbar med. 

3. Projekt Lupiner  

Kan vi istället kalla det Blomrika vägkanter i Steninge alt Steninge Blommar? 

Anna har haft kontakt med biolog Ebba Werner, som valts till Årets Pollinatör 

2020. Hon har jobbat länge ideellt för Naturskyddsföreningen i detta ämne.  

Att jobba med artrikedom i vägkanter ligger helt rätt i tid. 

Naturskyddsföreningen har fått en stor summa pengar från Postkodlotteriet att 

dra igång en stor kampanj under 4 år från 2022. 

Ebba, som har skrivit en broschyr med råd, kan komma och träffa oss när 

corona-läget tillåter för att komma igång. Vi börjar med att bevaka digital 

föreläsning av Ebba Werner 19/5 via länk förmedlad från Sofia Hedman 

Hushållningssällskapet Halland och Harplinge Biodlarförening.  

Cajsa mailar ut länken till medlemmar med e-post adress.  

4. Bänkar 



 

a. Genomfört! 

b. Betalning - Faktura nummer 2 från Linda W - check V 

c. Namn och plaketter - Ann J T jobbar med. 

d. Markera att St N o M ansvarar för - Anna skriver under med spritpenna. 

e. Invigning - När Var Hur? Ej bestämt ännu 

5. Vårbrev - Genomfört! 

6. Nya broschyren - Tryckt och klar! Hos Anna nu. Ska vikas och finnas hos alla 

i styrelsen för fri användning. 

7. Historisk vandring - Steninge Kyrkby - försening pga sjukdom. 

8. Medlemmar och medlemsavgifter 2021 - uppdatera läge - Cajsa/Ann A 

påminnelse till årsmötet. 

9. Anna D vill diskutera ev. punkter på årsmöte  

a. Endast enskilda medlemskap? -Ja, vi föreslår på årsmötet. 

b. Arbetsinsatser från medlemmar. - Adjungerade arbetsgrupper - vi 

föreslår på årsmötet. 

Midsommar/Steningedag i framtiden. Inte alla styrelser kommer ha tid och 

kraft att fullt ut dra sådana arrangemang. Likaså brinner vi ju för olika frågor. 

Kanske kan vi få fler medlemmar att engagera sig om St N o M administrerar 

och enskilda personer har avgränsad uppgift som man känner starkt för. 

Skall styrelsen annonsera behov och medlemmar anmäla intresse/att ta 

ansvar för en arbetsinsats? Vid lågt engagemang från medlemmar, riskerar 

viss händelse att utebli. 

c. Skylt Skipås - vi frågar årsmötet 



 

d. Användande av olika lokaler - vi frågar årsmötet 

10. Styrelse 2021/2022 intern diskussion 

11. Midsommarstång ska vi ha men ingen dans. Cajsa ansvarar för förmedling 

och styrelsen inbjudes till resningen. 

12. Mötet avslutas 

Vid pennan: sammanfattat i efterhand pga borttappade anteckningar. 

/Anna Dahlgren 210920 

 


