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 Härnösands Natur  

Till Dig som är medlem i Naturskyddsföreningen Härnösand. Februari 2012 
 
Hej och välkommen till ett nytt verksamhetsår med Naturskyddsföreningen i Härnösand! Detta är 
årets första medlemsblad med kallelse till årsmötet. Vår årsberättelse för 2011 ligger ute på 
hemsidan. Kontakta ordförande om du vill få den hemskickad via post. 

 
Föreningen behöver dig! För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete för vår gemensamma natur så 
behöver vi din hjälp. Därför ber vi dig att komma på årsmötet och se vad du kan göra. Styrelsen 
behöver några fler invalda,  men lika uppskattat är om du kan leda någon enstaka aktvitet, eller 
delta i någon av våra arbetsgrupper (svara på yttranden tillexempel). Du behöver inte lägga ned 
mer tid än du känner att du vill - men vårt arbete skulle underlättas massor om fler vill vara med!  
 
Kallelse till årsmötet 
Välkommen till årsmötet för 2012. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 mars och läggs 
upp på hemsidan 14 dagar innan mötet. Alla dokument från årsmötet kommer sedan att finnas på 
hemsidan. Efter årsmötet erbjuds vi eventuellt en presentation av Medelpads Flora.  
Tid och plats: torsdag 29  mars kl 19, Sambiblioteket, nedre ingången, i Lubbesalen. 
 
Dagordning 
§ 01  Mötets öppnande 
§ 02  Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
§ 03  Val av ordförande och sekreterare för stämman 
§ 04  Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
§ 05  Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassaredogörelse 
§ 06  Revisorernas berättelse 
§ 07  Fastställande av resultat- och balansräkningar 
§ 08  Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
§ 09  Fastställande av verksamhetsplan 
§ 10  Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
§ 11  Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 
§ 12  Val av övriga styrelseledamöter 
§ 13  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
§ 14  Val av valberedning                                                                                                                                    
§ 15  Ärenden som styrelsen förelägger stämman (proposition) 
§ 16  Ärenden som väckts genom motion  
§ 17  Övriga frågor 
- styrelsen informerar om samarbete med Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen 
-avtackning avgående styrelsemedlemmar 
§ 18  Stämmans avslutande 

Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se/harnosand 
E-post: snfharnosand@yahoo.se 
ordförande: Linda Stiernberg 0611-550 360, 070-238 06 72                                                        
mailgrupp: http://groups.yahoo.com/group/snfharnosand 
 
Frågor om ditt medlemskap, adressändring och liknande, tar du med 
Naturskyddsföreningens riksorganisation på 08-702 65 77 
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Aktivitetsprogram våren 2012 
Ändringar av aktiviteter kan komma att ske, kontakta styrelsen för att få de senaste 
uppdateringarna eller planera samåkning. Uppdateringar sker också på hemsidan. Eget fika passar 
bra på så gott som samtliga uteaktiviteter. 
 
22 mars kl 19:00 Medlemsträff, Sambiblioteket nedre entrén 
Diskussion och planering om kommunens tätortsnära skogar. Tid för nästa möte bestäms på plats.  
 
29 mars kl 19.00 Årsmöte, Sambiblioteket. 
 
2 april. 19.00 Bokcirkel startar, Sambiblioteket nedre entrén 
Vi börjar läsa och diskutera boken Naturkraft av Ottosson.  
 
lördag/söndag i maj kl 06.00 Fågelskådning i Härnösands omnejd 
Samling utanför Länsstyrelsen Pumpbacksgatan. Väderberoende. Kontakta styrelsen 
om du vill att vi hör av oss när datum är bestämt, eller håll utkik på hemsidan. 
 
5 maj kl 11.00 Vi vandrar i skogarna runt Murberget  
Vi tittar på hur avverkningen gick. Samling Länsmuseets entré.  
 
12 maj kl 09:30 Länsstämma och utflykt till Granvågsnipornas naturreservat 
Länsförbundets håller årsmöte på Österåsen, Sollefteå. Alla medlemmar är välkomna. 
Resa dit och mat betalas av var och en. Härnösands kretsen har rätt att skicka två 
ombud för att rösta. Dessa utses i förväg av styrelsen. Hör av dig om du vill delta. 
 
20 maj kl 10.00 Fagning av Muggärdängen i Häggdånger 
Vill du göra något för den biologiska mångfalden? Hjälp till att sköta ängen! Vi 
förebereder årets blomning genom att räfsa bort löv, pinnar och gamalt fjolårsgräs. 
Ta med eget fika, arbetshandskar och kratta/räfsa om du har.  
 
15-17 juni Riksstämma, Falkenberg i Hallands län.  
 Anmälan kan göras från 19 mars på www.naturskyddsforeningen.se 

 
17 juni 10.00. Blomstersafari i Ångermanland 
Vi firar De Vilda Blommornas Dag med en inventering. Ta med flora och lupp!  
 
20-27 juli 10.00. Fjällvandring, Abisko. Sista anmälan 1:a april.  
Samordning med övriga kretsar i länet. Kontakta styrelsen för mer information 
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De första 5 nya som anmäler sig till vår mailgrupp  får en  Naturguide Härnösand gratis!  
Maila oss på       snfharnosand@yahoo.se      och skriv dina kontaktuppgifter. 
 

I vår kommer vi att starta upp enklare familjeaktiviteter! Alla som är intresserade av 
grillning på Lövudden, titta på träden i labyrinten i Gådeåparken, barnvagnspromenader 
och annat spännande - kontakta styrelsen så hör vi av oss när vi hittar på något! 
 
Slåtter på Muggärdsängen kommer i år att ske med hjälp av en skolklass. Arbetet kommer 
alltså gå snabbare och vara roligare i år! Mer information kommer via brev. 
 
Sugen på gratis utflykt till Lungön eller Åbordsön? Håll utkik på hemsidan för roliga nyheter! 
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