
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013  
samt verksamhetsplan 2014 

Antal medlemmar 
Härnösandskretsens medlemsantal 2013 var totalt 441 medlemmar 
varav 
172 var fullt betalande  
263 var familjemedlemmar  
5 innehade ungdomsmedlemskap 
1 är ständig medlem. 
 
Årsmötet 2013-03-21 
Sedan årsmötet har styrelsen bestått av följande ledamöter: 

Ordförande:     vakant 
Vice ordförande:    vakant 
Sekreterare:     Åsa Bång  
Kassör:     Per Sander 
Ledamot:      Örjan Asplund 
Ledamot:      Sara Friberg 
Ledamot:      Linda Stiernberg                            

Övriga uppgifter 
 
Firmatecknare:    Linda Stiernberg och Per Sander, var för sig.  
Sammankallande och postmottagare: Linda Stiernberg 
Hemsidesansvarig:    Linda Stiernberg 
Pressansvarig:    vakant  
Revisor     Ulf Sandström och Stefan Grundström  
Revisorssuppleant    Göran Abel och Anna Tjell  
Valberedning    vakant 

Aktuella arbetsgrupper 

Vattengruppen:    kontaktperson Sara Friberg 
Klimatgruppen:   kontaktperson Göran Abel 
Skogsgruppen:    kontaktperson Johan Rytterstam 
Ängsgruppen:     kontaktperson Åsa Bång 
Remisser och Yttranden:  kontaktperson Linda Stiernberg 

 
Kretsens organisation 
Under året har styrelsen haft 4 stycken protokollförda möten samt ett årsmöte. Styrelsen har också 
träffats regelbundet för att prata igenom frågor rörande den vardagliga verksamheten i föreningen.  
Utifrån verksamhetsinriktningen har kretsen organiserat upp sitt arbete på följande sätt: 
Styrelsen sköter de löpande ärendena, ekonomin samt samordnar kontakten/rapporter från 
arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna arbetade inom respektive ämnesområde; Vatten, Klimat, Skog, 
Remisser & Yttranden samt Ängen. I dessa arbetsgrupper ingår intresserade medlemmar.  
  

Att jämföra med: 
Härnösandskretsens medlemsantal 2012 var 438  medlemmar 
 



 
 
Verksamhet 2013 

Styrelsen 
Styrelsen har:  

• Skickat en representant till Naturskyddsföreningen Riks årsmöte samt till Havsnätverket.  
• Deltagit med 2 representanter på Naturvårdsträff ordnat av kommunen den 28 augusti. 
• Ordnat en träff  rörande tätortsnära natur med representanter från kommunen och länsmuseet.  
• Hållit kontakt med de medlemmar som har anmält sig till e-postgruppen 

http://groups.yahoo.com/group/snfharnosand 
• Löpande uppdaterat hemsidan på http://www.naturskyddsforeningen.se/harnosand 
• Tagit emot och besvarat e-post från medlemmar och andra på snfharnosand@yahoo.se 
• Anordnat aktivitetsträffar. 
• Skickat ut 2 informationsblad, Härnösands Natur, med aktivitetsprogram till alla medlemmar. 
• Löpande skött föreningens ekonomi. 
• Stått som samordnare för projektet Vandring längs Gådeån 

 
Skogsgruppen  
Skogsgruppen har koncentrerat sig på den tätortsnära skogen.  
 
Ängsgruppen 
Har samordnat fagningen och slåttern av Muggärdängen.  
 
Klimatgruppen 
Klimatgruppens kontaktperson följer det arbete som görs av Naturskyddsföreningen riks och 
samarbetet mellan kretsarna. 
 
Vattengruppen 
Har ordnat flera vandringar utmed Gådeån för att väcka intresse för vatten i kommunen. 
 
Remisser och Yttranden 
Gruppen har tagit emot remisser, särskilt begäran av yttranden om vindkraft,  via post och e-post samt 
svarat på dem i mån av tid. 
 
Aktivitetsträffar under 2013 
 

• 5 mars Biologisk mångfald i staden. Föreläsning och diskussion i Sambiblioteket.  
• 21 mars Årsmöte i Sambiblioteket 
• 27 april kl 10.00 Länsstämma Storgatan 54, Sundsvall. Härnösandskretsen skickade 3 

stycken deltagare.  
• 9 maj Gökotta med Turistföreningen, på Spjutåsberget & Fälleberget.  
• 25 maj Fagning av Muggärdsängen i Häggdånger 
• Onsdagar 14 augusti-16 oktober: lunch– och friskvårdsvandringar längs Gådeån 
• Söndag 25:e augusti bortförsel av hö från Muggärdsängen, Häggdånger 
• Torsdag 12:e och 19:e september studiebesök på Kattastrands fisk- och tomatodling  
• Söndag 15:e september Geologisöndag på Smitingen  
• Söndag 21:a september utflykt till Naturreservatet Brånsån  
• Torsdag 3 oktober: Algodling för oljeutvinning på Hemab.   



 
Föreningens reslutat från 2013 

• Seminariumet om Biologisk Mångfald i staden ledde till möte med Härnösands 
kommun rörande Tätortsnära natur. Vi fick ett löfte om försök till hyggesfritt 
skogsbruk i nya skogsbruksplanen som eventuellt kommer tas av kommunstyrelsen.  
Inbjudan till oss att delta i nästa års fältinventering. Vi bidrog med att erbjuda 
utbildning av entreprenörer och politiker nästa år  i biologisk mångfald för att få till 
stånd en Härnösandsstandard. Vi ville också ändra indelningen av kommunens mark 
så att all mark kallas tätortsnära natur, inklusive den anlagda (parkmark).  
 

• Medlemsförslag om Gådeåprojekt och ledarskapsutbildning för att arbeta med vatten 
startades upp. Det ledde till att medlemmen ställde upp på valberedningens lista och 
sedan blev invald i styrelsen och sökte pengar för att finansiera Gådeåprojektet. 
 

• Beviljade medel från Leader Höga Kusten ledde till att Gådeåprojektet kunde 
genomföras med hjälp av en entreprenör inom vattenvård. Gådåeprojektet innebar att 
kostnadsfria lunch cho friskvårdsvandringar erbjöds regelbundet till allmänheten, 
skolor och kommunanställda. 
Resultatet blev att 253 deltagare på 19 vandringar i olika åldrar samtalade om 
tätortsnära natur i allmänhet, Via Gådeå i synnerhet och om vattendirektivets 
konsekvens samt om naturskyddsföreningens uppdrag.  
 

• Mervärden är att Naturskyddsföreningen Härnösand 1) blev inbjuden att delta 
i Härnösandsklassikern 2014, 2)  tilldelades Vattenängelpriset av vattenmyndigheten 
(till initiativtagaren), 3) blev uppmärksammad i TÅ, 4) genom att vara projektägare 
har bidragit till att medlem/initiativtagaren/utföraren har gått från arbetslöshet till 
anställning eftersom projektet har varit stärkande och ett sätt att knyta kontakter, 5) 
fått förfrågan från Vattenmyndigheten att tillsammans hålla i vattendirektivsutbildning 
för Länsförbundet o övriga kretsar -14. 6) etablerade ett samarbete med Länsmuseet 
och Uppsala universitet om Gådeåvandringar ur ett etnologiskt perspektiv, 7) sökt 
LONA-bidrag tillsammans med kommunen för att jobba vidare med Gådeån, 8) 
genom LONA-kontakt med en medlem/naturvårdsentreprenör fått kontakt med 
Technichus som nu efterfrågar ett samarbete och ett flerårigt vattenprojekt att söka o 
driva tillsammans med dem. 9) sökt med inte erhållit projektmedel från 
naturskyddsföreningen riks om vandringar i tätortsnära natur i övriga Härnösand. Vi 
har också fått råd om hur vi till nästa ansökan kan slipa på idén. 10) fått kontakt med 
ny webbkunnig medlem som hjälpt oss lägga om till nya sidan. 11) bidragit till att 
Kiörningskolan har sökt och fått miljöstipendium för att arbeta med Gådeån. 12) tagit 
upp frågan om återväxt med länsförbundet och fältbiologerna.  

 
 

underskrift ______________________    
 
 
 
     
  



 
 
 
 
 
Verksamhetsplan 2014 
 
Naturskyddsföreningen i Härnösand vill verka för att väcka känslan för naturen och dess värden hos 
Härnösands invånare, detta gör vi bland annat med vårt aktivitetsprogram.  
Vårens aktivteter är planerade och utskickade till samtliga huvudmedlemmar tillsammans med 
kallelsen till årsmötet. Ett andra utskick med höstens aktiviteter är planerat till sommaren.  
Naturskyddsföreningen i Härnösand vill också väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd 
och miljövård inom kommunen, samt verka för skydd och vård av värdefull natur. 
 
Fler idéer som styrelsen har för föreningen under 2014 är: 

• Följa upp skogsbruksplanen/policyn om hyggesfritt jordbruk  
• Följa upp strandskyddsdispenserna för LIS-expolateringen  
• Välja utförare och diskutera tema och perioder för LONA-projekt 
• Fundera på om vi kan delta i Technichus sommarskola med någon aktivitet utomhus 

(Technichus vill bli mer mobila) 
• Ska vi ansöka om nya projektmedel via Naturskyddsföreningen riks 1/4? 
• Undersöka om vi kan erbjuda någon eller några aktiviteter till Härnösandsklassikern . 
• Tipsa länsförbundet att hålla i vattendirektivsutbildning tillsammans med 

vattenmyndigheten - vi kan vara delutförare 
• Tipsa länsförbundet att hålla i vattenprojekt med Technichus  
• Vi kan vara samarbetspartners till sommarens natur&teknikskola 
• Starta naturlyrikkvällar vid Gådeån tillammans med bland annat konstnären Ivan 

Bergdahl i hans bagarstuga 
• Undersöka hur vi kan använda sociala medier mer och hur vi kan nå ut till våra 

medlemmar bättre samt hur vi kan ge dem mer stöd att genomföra egna aktiviteter i 
vår anda. 

 
underskrift ______________________    
 
 
 
Senaste statistiken: 
 
 Medlemskategori Februari 2014 2013 

Familjemedlem 183 176 
Familjemedlemskap AG 58 57 
Familjemedlemskap PG 33 30 
Medlemskap AG 53 54 
Medlemskap PG 117 118 
Ständigmedlem 1 1 
Ungdomsmedlemskap AG 2 2 
Ungdomsmedlemskap i SNF och FB AG 2 2 
Ungdomsmedlemskap PG 1 1 
Totalt 450 441 

Kön Februari 2014 2013 
Kvinnor 224 221 
Män 208 205 
Okänt 18 15 
Totalt 450 441 
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