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Antal medlemmar

Vid 2010-12'3lhade kretsen 410 medlemmar varav 251var fullt betalande. 158 var
familjemedlemmar samt I åir ståindig hedersmedlem.

Årsmötet 2010-03-18

Sedan årsmötet har styrelsen bestått av foljande ledamöter:

Ordfiirande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

ÖvriEa uppeifter

tr'irmatecknare:
Sammankallande och postmottagare:
Hemsidesanwarig:
Pressansvarig:

Aktuella arbets erupp er

Havsgruppen:
Klimatgruppen:
Skogsgruppen:
Angsgruppen:
Remisser och Yttranden:

Linda Stiernberg
SofiaLundell
Per Sander
Örj*Asplund

Linda Stiemberg och Per Sander, var ör sig.
Linda Stiemberg
Linda Stienrberg
SofiaLundell

kontaktperson Håkan Åman
kontaktperson Göran Abel
kontaktperson Hans Sundström
kontaktperson Sofia Lundell
kontaktperson Linda Stiernberg

Kretsens organisation

under året har styrelsen haft I stycken protokollfiirt möten samt ett årsmöte.
Utifrån verksamhetsinriltningen har kretsen organiserat upp sitt arbete på fiiljande sätt:
Styrelsen sköter de löpande ärendena, ekonomin och samordnar kontakten/rapporter ffin
arbetsgrupperna.
AÖetsgrupperna arbetade inom respektive ämnesområde; Hav, Klimat, Skog, Remisser & Ytkanden
samt Angen. I dessa arbetsgrupper ingår intresserade medlemmar.
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18 februari kl 18.00 Teaterforeställning Banankontakt på Stora Teatem Hiirnösand.
Samarbete mellan riksteatern och Naturskyddsftireningen. Vi ordnade aktiviteter öre
fiireställningen och under pausen.

27 Februari Familjeträtr Vi tittade på knoppar av björk och ronn.

18 mars kl 19 Äcsmöte Sambiblioteket, nedre våningen, Lubbesalen. Efter årsmötet höll
styrelsen det konstituerande motet.

10 april .kl. 11.00. fop"t styrelsemöte (ej protokollforande). Sarnbiblioteket. Disskution
bland annat vårens aktiviteter.

29 aprilkl 18-20 Fagning av åingen. Vi rensande infrr sommarens slåtter.

8 maj kl 9.30 Länsstäimma på Björkudden. Vi deltog med två ombud.

9 maj kl 8.00 Fågelexkursion

15 maj kl 09.00 Vårinventering Mjällådalen. Vi letade efter vårsvampar som schadakansröd
vårskål, och lyssnade på vårftiglar.

23 maj kl 10.00 Våistanåfallet .Vi tittade på geologin och naturen.

12-13 juni. Riksståimma. Vi skickade två ombud

20 juni kl l0 Vilda Blommornas Dag, Spamrdden
Vi tittade på våra vanligaste blommor.

18-25 juli Resa till Pältsa. Några av våra medlemmar åkte med Kramforskretsen till väglöst
land vid treriksröset bland fomtåimningar och sällsynta växter.

28 juli Slåtterkurs

7 augusti Slåtter

19 augusti Slåtter, fortsättningen

4 november Föreläsning "Mat och Klimat" av Johanna Björklund, i samarrangemang med
Sambiblioteket.
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Styrelsen
Styrelsen har:

o Hållit kontakt med de medlernmar som åir infresserade via e-postgruppen
http : //groups y aho o. c om/gr oup /snfhamo s and

t La$tupp hemsidan på den nya adressen http://www.naturslcyddsforeningen.se/hamosand,
samt Lopande uppdaterat den.

o Tagit emot och besvarat e-post fran medlemmar och andra päsnJharnosand@yahoo.se
r Anordnat aktivitetsträffar.
o Haft samarbete med Studiefråimjandet, Teaterftireningen och Svampklubben.
o Haft kontall med Håirnösands kommun angående den nya översiktsplanen (ÖP).
o Skickat ut 2 informationsblad, Härnösands Natur, med aktivitetsprogram till alla medlemmar.
o Löpande skött fiireningens ekonomi.

Skogsgruppen
Under 2010 har skogsgruppen drivit en kampanj ftir att rädda skogen på Murberget diir
frljande aktiviteter genomfrrts:

o Möte med Låinsmuseet Västernorrlands styrelse.
o Exkursion med Skogsstyrelsen.
o spelat in en kampanjfilm med hjälp av filmaren caj- Åke Hägelund.
o Inventeringar av Murbergsskogens naturvåirden
o Kontakt med media och deltagit i insåindardebatter
o Uppstartande av ett upprop
. LaEr upp en kampanjsidan på hemsidan

Skogsgruppen har inventerat ett 15- tal skogar som iir akut hotade av awerkning, bland annat:
o Aborrsjöklippen (SCA), ett stort område med många rödlistade arter, bland annat

blackticka.
o Bastusjöklippen (SCA), ett kåint sydvåixtberg med artrik kåirlväxtflora.
o Kråktjåirn (SCA), naturskog med $md av langskägg, Västernorrlands "ansvarsart".
o Gammråningen (SCA), en skog i brant nipa med fimd av bland annat den rödlistade

arten ulltickeporing.

Ett antal hyggen har granskats, bland annat:
o Råstensberget (SCA)
o lllandsbrännan@rivat)

Under 2010 har ett utbrligt arbete bedrivits frr att inventera och uppmåirksailrma
naturvärdena i Mjällådalen. Arbetet har skett i samarbete med Timråkretsen och frljande har
genomörts/producerats.

o Skogsinventering, ca 180 timmar.
o Artinventering utörd av inbjudna experter fran bland annat Mossornas Viinner,

Svensk Lichenologisk Förening och Borgsjöveckans deltagare.
o En vårexkursion.
o Ennattfifilsexkursion.
o Två möten med Länsstyrelsen Våisternorrland
o Ett stormöte med skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Timrå kommun, scA, och

Mjiillådalens byalag.
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o En inventeringsrapport på 140 sidor.
o Nåirmare 300 inrapporterade arter till Artportalen.
o 1700 bilder.
o 46 nya ffnd av rödlistade arter.
o uppdatering av MjäIlådalens hemsida (www.mjiillådalen.se).

En representant medverkade på Naturskyddsforeningens Skogsnätverksmöte.

Ängsgruppen
rrar"si*orå"at fagningen och slåttern av Muggärdängen, samt hållit i den väldigf populåira

slåtterkursen tillsammans med Låinsstyrelsen västernorrland.

Klimatgruppen
Kimatfruppän har tillsammans med Sambiblioteket anordnat en forelåisning om Klimat och

mat av Johanna Björklund.
Klimatgruppens kontaktperson fiiljer det arbete som görs av Naturskyddsfrre'ningen riks och

samarbetet mellan kretsarna.

Ilavsgruppen
navsluptens kontaktperson frljer det arbete som utfors av Naturskyddsfiireningen riks, i

öwigt ingen aktivitet inom kretsen.

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

Härnösands naturguide
Två representanter ingår i en referensgrupp for kommunens framtagande av en naturguide

över Håirnösand.

Linda Stiernberg
Ordforande
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Naturskyddsfbreningen i Hiirnösand vill verka ftir att väcka kiinslan ftir natureir och dess väirden hos

Håirnösands invånare, detta gör vi bland annat med vårt aktivitetsprogram.
Vårens aktivteter iir redan pi=anerade och utskickade till samtliga huvudmedlemmar tillsammans med

kallelsen till årsmötet. Ett andra utskick iir planerat infiir sommaren, det ska bland annat innehålla

aktiviteter för sommaren och hösten.
Inom Håirnösands kornmun vill vi väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård

samt verka fbr skydd och vård av våirdefull natur.
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Linda Stiernberg
Ordfiirande


