
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015  

 

Antal medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2015 var totalt 484 medlemmar 

varav 

 

276 var fullt betalande  

207 var familjemedlemmar  

1 är ständig medlem 

 

Årsmötet 2015-03-24 

Sedan årsmötet har styrelsen bestått av följande ledamöter: 

Ordförande:     Sara Friberg 

Vice ordförande:    Örjan Asplund 

Sekreterare:     Linda Stiernberg 

Kassör:     Åsa Bång 

Ledamot:      vakant 

Ledamot:      Sara Nordliner (Sun) 

 

Övriga uppgifter 

 

Firmatecknare:    Sara Friberg och Åsa Bång, var för sig.  

Sammankallande och postmottagare: Sara Friberg 

Hemsidesansvarig:    Sun och Örjan 

Pressansvarig:    vakant  
Revisor     Ulf Sandström och Per Sander 

Revisorssuppleant    Göran Abel och Anna Tjell  

Valberedning    Kjell Johansson 

Aktuella arbetsgrupper 

Vattengruppen:    kontaktperson Sara Friberg 

Klimatgruppen:   kontaktperson Göran Abel 

Skogsgruppen:    kontaktperson Johan Rytterstam 

Ängsgruppen:     kontaktperson Åsa Bång 

Remisser och Yttranden:  kontaktperson Örjan Asplund 

 

Kretsens organisation 

Under året har styrelsen haft sju stycken protokollförda möten samt ett årsmöte. Styrelsen har också 

haft regelbunden kontakt via internet för att lösa 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 

Härnösandskretsens medlemsantal 2013 var 441 medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2014 var 370 medlemmar 

 



 
 

Verksamhet 2015 

Styrelsen 

Styrelsen har:  

  

 Haft kontakt med Riksorganisationen, länsförbundet och regionskansliet för att samarbeta med 

gemensamman frågor.  

 Anordnat aktivitetsträffar.  

 Uppmuntrat medlemmar att söka pengar till aktiviteter 

 Samarbeta med andra föreningar, företag och organisationer 

 Har skickat representanter till årskonferens, samråd och andra träffar som rör föreningens 

verksamhet. 

 Besvarat remisser.  

 Sporadiskt uppdaterat hemsidan på www.harnosand.naturskyddsforeningen.se 

 Tagit emot och besvarat e-post från medlemmar och andra på e-postadressen 

nfharnosand@gmail.com 

 Regelbundet uppdaterat sidan på Facebook  www.facebook.com/nfharnosand, 

 Löpande skött föreningens ekonomi. 

 börjat avveckla facebookgrupp  www.facebook.com/groups/296530540494991/ 

 Börjat avveckla e-posten snfharnosand@yahoo.se 

Börjat avveckla e-postgruppen http://groups.yahoo.com/group/snfharnosand 

 

 

 

Skogsgruppen  
Skogsgruppens kontaktperson följer det arbete som görs av Naturskyddsföreningen riks och 

samarbetet mellan kretsarna. 

 

Ängsgruppen 

Ingen aktivitet under året, på uppmaning av Länsstyrelsen som arbetar med ändringar i 

bidragsystemet.  

 

Klimatgruppen 

Klimatgruppens kontaktperson följer det arbete som görs av Naturskyddsföreningen riks och 

samarbetet mellan kretsarna. 

 

Vattengruppen 

Klimatgruppens kontaktperson följer det arbete som görs av Naturskyddsföreningen riks och 

samarbetet mellan kretsarna. 

 

Remisser och Yttranden 

Gruppen har tagit emot remisser via post och e-post samt svarat på dem i mån av tid.  

 

Dessa yttranden har lämnats under året: 

 Yttrande över förslag till vägplan för ombyggnad av väg E4 delen genom Älandsbro i 

Härnösands kommun, Västernorrlands län  

 Yttrande över detaljplan för del av Ön 2:52, odlingslotter  

 Länsförbundet har yttrat sig över vindkraftsetablering i Lillsela 

 Skriftliga synpunkter har lämnats till Trafikverket på Åtgärdsvalsstudie för E4-stråket 

genom centrala Härnösand 



 
 Ett förslag till nytt tematiskt tillägg till ÖP om Ekosystemtjänster har lämnats till 

kommunen 

Händelser under 2015 
Medlemmarna har uppmanats muntligt på större event och årsmöte samt via hemsida och facebook att 

själva höra av sig till styrelsen med förslag på aktiviteter, och har också haft möjlighet att söka pengar 

för att ordna aktiviteter. Inga förslag har inkommit.  

 

16 januari - styrelsemöte 

 

6 februari - styrelsemöte 
 

20:e mars  - Styrelsen och valberedningen äter lunch och förbereder  årsmötet 

 

24:e mars  - en medlem besöker Save the Baltic Water 

 

24:e mars Årsmöte 

 

18:e april  - grillning på Sparrudden med fågelskådning 

 

23:e april - konstituerade styrelsemöte 

 

28:e april  - Jordens vänner kom till Härnösand och diskuterade frihandelsavtalet mellan EU 

och USA (TTIP). Samarbete mellan Länsförbundet och Sollefteåkretsen.  

 

29:e april - en styrelsemedlem deltar på kommunens samråds- och naturvårdsmöte mellan 

föreningar och kommunens Fritidsavdelning samt kommunekolog. 

 

2:a juli - styrelsemöte 

 

10:e juli - Vandring på Vårdkasen för att se hur avtalet mellan föreningen och 

HEMAB/kommunen i samband med vindkraftsutbyggnaden har efterlevts.  

 

28:e augusti - styrelsemöte 

 

14 september – en medlem deltog vid Skeppsseminarium på temat Ledande miljökommun 

med aktivt omställningsarbete när briggen Tre Kronor gästade Härnösand 

 

19:e september - Klimatsmart matproduktion på Kretsloppan 

Ett samarbete mellan Länsförbundet och Regionskansliet. 

 

28:e september - styrelsemöte 

 

23:e oktober - styrelsemöte 

 

5:e november -  Sun och Örjan var på kurs för att lära sig om hur man sköter hemsidan 

 

10:e november  - Härnösandskretsen tilldelas Vindkraftsbonus på 10 000 kr. Styrelsen 

beslutar att pengarna ska gå till ett samarbete med Murberget för kultur-natur vandringar för 

nyanlända familjer. Under 2015 genomfördes två av dessa vandringar, fler kommer hållas 

2016. Redovisning sker i augusti/september 2016. 



 
 

13:e november -  Klimatstafetten Run for your life genomfördes tillsammans med Härnösands 

Alpina, Teaterföreningen i Härnösand, Riksteatern, Publikföreningen i Härnösand, musikern 

Clas  krögaren Kristoffer Brantefalk och Härnösands kommun. I väntan på att löparna skulle 

passera med den arktiska stenen anordnades middag, filmvisning och underhållning. Totalt 

250 personer var engagerade i Run for Your Life när den passerade Härnösands kommun 

varav 70 stannade och åt middag. Stafetten gick vidare mot Paris och klimatmötet där inan 

den stoppades av terrordådet.  
 


