
 

 

Verksamhetsberättelse för 2017 

 

Medlemmar 
 

Följande antal personer har varit medlemmar 2017 (jämfört med år 2016): 

Totalt antal medlemmar  117   (111) 

Antalet fullt betalande medlemmar 74   (69) 

2017 ökade det totala medlemsantalet till 117 personer. Vi har endast haft ett arrangemang där 
medlemmar och allmänheten bjudits in. Dock har vår målsättning varit större men tiden har inte 
räckt till på grund av olika omständigheter. Ordföranden har varit frånvarande till stora delar och en 
vice ordförande har saknats vilket inneburit att styrelsen inte mäktat med fler arrangemang. Det vi 
genomfört, har annonserats i Ragundabladet, i sociala medier och med affischer i geografisk 
omnejd. 

Styrelsen 
Efter årsmötet i mars 2017 har styrelsen bestått av följande medlemmar: 

Elisabeth Moberg   ledamot 

Sinikka Laitinen   ledamot 

Berna Lindström kassör 

Maria Winger  ordförande 

Jenny Nordenström   sekreterare 

Birgitta Strandberg  ledamot 

Inna Palihenkaya   suppleant 

 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten: 4/2, 4/3, 5/4 och 25/11. 

Aktiviteter 2017 
Aktiviteten för året har begränsats till träffen den 23 april 2017 som ägde rum på 
Hammarstrands Aktivitetsgård. Inbjudan hade rubriken ”Nyfiken på Naturskyddsföreningen? – 
Kom för att träffas.” Medlemmar och intresserade var inbjudna och fick vegetarisk soppa och så 
talade vi om föreningens verksamhet och diskuterade vad vi ville framöver.  

Ordföranden började träffen med några punkter: först en kort tillbakablick från Svenska 
Naturskyddsföreningens start 1909 och resonemanget fortsatte sedan om vad 
”Naturskyddsföreningen” arbetar med i dag:  

 Sprida kunskap och dialog angående natur- och miljöfrågor 
 Kartlägga miljöhot, skapa lösningar samt påverka politik och myndigheter 



Bakgrunden är, att Naturskyddsföreningen som opinionsbildare har varit en viktig 
kraft och påverkat i frågan om natur och miljö.  Naturskyddsföreningen hade under 
året haft 225 757 medlemmar, en väsentlig resurs av kunskap och intressen.   
Områden inom vilket föreningen exempelvis har haft inflytande är: 

o Naturområden, viktiga för levande ekosystem har skyddats. 
o Skadliga kemikalier, har förbjudits och även lagar har skärpts. 
o Världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval har införts och förvaltas sedan av 

Naturskyddsföreningen.  

Natursnokar 
Sara Amrén och Ida Jonsson har lett Natursnokarna (Naturskyddsföreningens barnverksamhet). 
Under 2017 har de vid sammanlagt sex tillfällen varit ute med 8-15 barn. De har kollat spår, 
knoppar, mossor och upptäckt naturen tillsammans med barnen och deras vuxna. Sara och Ida 
använder sig också av natursnoksverksamhet i jobbet när de arbetar med barn. 

Studiefrämjandet – Naturskyddsföreningens studieförbund 
Studiefrämjandet är det studieförbund som Naturskyddsföreningen är knutet till. De hjälper till 
och ger service på olika sätt och har bra kursverksamhet. Maria Winger har varit på kurs i 
föreningskunskap den 25/3 arrangerad av Studiefrämjandet. Kursen var intressant och kan 
rekommenderas hela styrelsen. 

Hemsida och sociala medier 
Det har saknats någon/några personer som kan ta hand om föreningens hemsida och även sociala 
medier. Maria Danvind på kansli Region Mitt, har hjälpt till men det skulle behövas flera personer 
på hemmaplan som är intresserade och kan dela på uppgifterna. 

Övrigt 
Det saknades inte idéer på träffar eller styrelsemöten. Något som vi förhoppningsvis få återkomma 
till, eftersom vi inte hunnit med allt det som beslutats 2017. Genomförandet skulle behöva fortsätta 
2018. Så ett förslag är, att styrelsen använder besluten som en plan under den tid som kommer 
under nuvarande år.  
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