
Protokoll    Omställning Faluns konstituerande styrelsemöte 

20 april 2016    kl 18.30.-21.30 

NBVs lokal intill Gamla Elverket, Ölandsgatan 12b, Falun 

Närvarande: Bernt Lindberg, Jimmy Mattsson, Sven-Erik Olsson, Kent Vickström, Sanne Godow B  

Frånvarande ordinarie styrelsemedlemmar: Kenth Carlsson, Anna Fält 

 

Formalia kring styrelsearbetet 

 Vi har bytt studieförbund till NBV.  

 Styrelsens roll: organisationen ska fortfarande fungera som nätverk med rätt för alla att ta 

initiativ utan att vänta på styrelsens godkännande. 

 Firma tecknas av ordförande och kassör i förening. Om någon av dem är frånvarande träder 

vice ordföranden in som en av firmatecknarna.  

 Protokoll gås genom på nästföljande möte, dvs. ev. justering sker då. Då ser man också 

samtidigt om allt det man beslutat är genomfört och hur läget är.  

 Sekreterare på styrelsemöten väljs vid varje mötestillfälle. 

 Mötestillfällen en gång/månad och på plats i NBVs lokal.  

 

 

Visning Främby udde 

Passivhusen fungerar inte som det var tänkt då husen ju står tomma en del av året. Flispanna 

planeras. Främby udde har fått pengar från Naturvårdsverket till att bygga ett Naturum med temat 

klimat. Dessutom planerar man för ett ”Bergslagens Ekocenter”, ett kurscenter för hela Dalarna. 

Bygge av konferensanläggning och hotell är också pg. 

 

”Olja för blåbär” på Falu Stadsbibliotek 13 april 

Bra föredrag av freds- och konfliktforskaren Johan Landgren som skrivit boken med samma titel 

tillsammans med ekonomen Roberth Hansson som också var på plats. 

 

EnergiIntelligent Dalarna, Borlänge 17 maj 

Bernt håller i miniseminarium i samarrangemang med Dala Energiförening. 

 

Kulturen som fredskraft 

Heldag om hur ömsesidig förståelse och kulturella kontakter kan förebygga väpnat våld. 

Samarrangemang med Falu FN-förening. 21 maj. Blir troligen uppskjutet till hösten. 

 

Studieresa Stjärnsund för att se på skogsträdgårdsodling. 12 juni 

Få anmälda. Behövs göras mera reklam. 100kr plus bilkostnad. 

 

 

 

 

 



 

Studiecirkel i hållbart boende och Hållbarhetscentrum i Falu kommun 

Vi fortsätter att sondera lämpliga boendemiljöer.  

Förslag: en studieresa kring 8 augusti till Skogsnäskollektivet i Ångermanland, det enda 

”gemensamhetsboende” i Sverige som har överlevt så länge. Sarah och Göran Mårskog är 

medgrundare som fortfarande bor kvar. Sarah delar gärna med sig av sin visdom om vad som 

behövs för att få ett i längden fungerande gemensamhetsby och var fällorna är. (skulle kunna läggas 

i anslutning till Urkultfestivalen som i år ligger 4-7 augusti). 

 

 

Från start 1973…. 

…..till dagens bl.a. hotell- och konferensverksamhet 

    

 



 

Nationell omställningskonferens på Främby udde 23-25 september 

Tema: Konsumtionskulturen måste ersättas med något roligare. 

Hittills klara: Stina Oscarsson och Marika Lagercrantz.  

Speciell arbetsgrupp är utsedd för planering av konferensen och består av:  

Bo Hagstedt, Gävle 

Kenth Carlson (kassör i styrelsen) 

Lina Sofia Lundin (suppleant i styrelsen) 

Maria Backman, representerar Konst i Dalarna 

Mikael Vallström, SNOC (Södra Norrlands Omställningscentrum), Söderhamn 

Åsa Ringström, Skattungbyn (finns med i ledningen för nationella omställningsrörelsen) 

Bernt Lindberg (ordförande i styrelsen) 

 

Tyvärr har finansieringen genom bidrag av Falu Kommun blivit fördröjd, beslut kommer att fattas 

senare än räknad med. 

 

 

Nästa möte 

19 maj kl 18.30-21.00.  Vice ordförande ska väljas bland ordinarie styrelsemedlemmarna vid detta 

tillfälle. 

 

/Sanne vid pennan den här gången 

 


