
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 
Antal medlemmar 
Vid 091231 hade kretsen 402 medlemmar varav 244 var fullt betalande och 157 var 
familjemedlemmar. 
 

Årsmötet 2009-03-25 
Sedan årsmötet har styrelsen bestått av följande ledamöter: 

Ordförande:     Linda Stiernberg 
Vice ordförande:    vakant 
Sekreterare:     Sofia Lundell  
Kassör:     Per Sander 
Ledamöter:      Arne Hultén och Örjan Asplund                            

Övriga uppgifter 
 
Firmatecknare:    Linda Stiernberg och Per Sander 
Sammankallande och postmottagare: Linda Stiernberg 
Hemsidesansvariga:    Linda Stiernberg 

Aktuella arbetsgrupper 

Havsgruppen:     kontaktperson vakant 
Klimatgruppen:   kontaktperson Göran Abel 
Skogsgruppen:    kontaktperson Hans Sundström 
Ängsgruppen:     kontaktperson Sofia Lundell 

 
Kretsens organisation 
Under året har styrelsen haft 3 protokollförda möten samt ett årsmöte. 
Utifrån verksamhetsinriktningen har kretsen organiserat upp sitt arbete på följande sätt: 
Styrelsen sköter de löpande ärendena, ekonomin och samordnar kontakten/rapporter från 
arbetsgrupperna. 
Arbets-/projektgrupper arbetar med ämnesområdena; Havet, Klimatet, Skog och Ängen. I dessa 
arbetsgrupper ingår intresserade medlemmar.  
Medlemsbladet ska komma ut minst en gång per år till alla medlemmar. 
Föreningens hemsida ligger för närvarande på adressen http://www.harnosand.snf.se 



 Aktivitetsprogram 2009 
 
28 april – Västanåfallet 
Det hela blev en trevlig tur med 4 stycken besökare samt Lars Ola från Naturumföreningen. 
 
10 maj – Fågelskådning  
7 besökare Vi besökte Skärsviken, tittade ut mot Stor Klippen och klättrade upp i tornet vid 
Speckstatjärnen. 
 
16 maj – 100-års firande 
Tårtkalas och tipsrunda på Smitingen. Vi fick låna Grillpaviljongen av AIK.  
 
17 maj – Gå på tur till Skarpudden med Friluftsfrämjandet. 
 
23 maj – Fagning av ängen  
6 glada personer dök upp, så arbetet gick snabbt och vädret var underbart! 
 
5-6 juni – Naturnatten och Världsmiljödagen.  
Med FN-föreningen hade vi en kväll i miljöns tecken. Vi höll till vid Klubbsjön i den ljusa 
sommarnatten.  
 
17 juni – Årsstämma med Länsförbundet Västernorrland  
Vi deltog med ett ombud. Härnösandskretsen har rätt att sända 4 ombud som representerar 
kretsen. Dessa ombud har rösträtt. Alla medlemmar har rätt att delta på mötet och yttra sig, 
men bara ombuden kan rösta.  
 
3 augusti – Slåtterkurs på Muggärdsängen  
Med den kände "liemannen" Kjell Gustavsson!  
 
15 augusti – Ängen  
slåtter och räfsning  
 
13 september – Svampvandring i skogarna runt Häggberget  
Samordning med Svampklubben.  
 
12 oktober – Klimatträff 
 5 medlemmar som diskuterade klimatgruppens fortsatta aktiviteter.  
 
12 december – Öppet styrelsemöte  
Vi fick besök av Teaterföreningen inför Banankontakt samt diskuterade kommunens nya ÖP 
och skogen på Murberget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Övrig verksamhet 2009 
 
Styrelsen 
Styrelsen har:  

• startat upp en e-postadress för föreningen 
snfharnosand@yahoo.se 

• startat upp en mailinggrupp för medlemmar i föreningen 
http://groups.yahoo.com/group/snfharnosand 

• Löpande uppdaterat föreningens hemsida  
http://www.harnosand.snf.se 

• Inlett samarbete med Teaterföreningen inför föreställningen Banankontakt som hölls i 
februari 2010.  

• Anordnat aktivitetsträffar. 
• Haft kontakt med Härnösands kommun angående den nya översiktsplanen (ÖP). 
• Haft kontakt med Länsförbundet och Riksorganisationen angående aktiviteter 
• Skickat ut 2 informationsblad, Härnösands Natur, med aktivitetsprogram till alla medlemmar. 
• Löpande skött föreningens ekonomi under hela året.    

 
 
Skogsgruppen  
Under 2009 har skogsgruppen drivit en kampanj för att rädda skogen på Murberget där 
följande aktiviteter genomförts: 

- Möte med Länsmuseet Västernorrlands styrelse. 
- Exkursion med Skogsstyrelsen. 
- Planerat en kampanjfilm med hjälp av filmaren Caj- Åke Hägglund.  
- Inventeringar av Murbersskogens naturvärden 
- Kontakt med media och deltagit i insändardebatter 
- Uppstartande av ett upprop 
- Lagt upp en kampanjsidan på hemsidan 

 
Ängsgruppen 
Har samordnat fagningen och slåttern av Muggärdängen, samt hållit i den väldigt populära 
slåtterkursen tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland.  
 
Klimatgruppen 
Klimatgruppen har haft ett uppstartsmöte under året, och har startat en mailinglista för 
medlemmarna i klimatgruppen. 
Klimatgruppens kontaktperson följer det arbete som görs av Riks-SNF och samarbetet mellan 
kretsarna. 
 
Havsgruppen 
Ingen aktivitet.  
 
 
 
______________________    
Linda Stiernberg      
ordförande      
 



Naturskyddsföreningen Härnösand kontobok 2009
Kostnader UtEifter

Adm 451,5
Presentkort 800
Tackmiddao 1515
Adm 1,5
Presentkort 400
Trvck 515
Adm 3
Bidrag 6100
Adm 10
Utskick 1247,',|
Kulturbidraq 1 500
Porto 50
Ioaletthyra 500
Kopierinq 641
Forskningsresan 2000
Annons 200
Iårta 450
Posten 1357,5
Adm 4.5
SNF 8640
Adm 3
Porto 60
Fika slåtter 342,5
Liar till slåtter 2200
Annonser TA 600
Ersättninq slåtter 3965
Administration 11.5
Aktivitet smitinoen 154
Klimataktivitet 240
Slåtter 256,5
slåtter 697,5
adm 1,5
Summa 14712,6 20205

Saldo 5492,4

Resultaträkning Sammanställning
Kostnader
f,vrigt 2715
Adm 486,5
Porto 2714,6
Iryck 1 156
Annonser 800
aktivietet 6840,5

14712,6

Intäkter 20205

Balansräkninq
lnqående balans 59448,27
Resultat 2009 5492.4
utqående balans 64940,67
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Revisionsberättelse - Naturslqyddsfiireningen i Härnösand

Undertecknade, utsedda att granska Naturskyddsfiireningen i Härnösands räkenskaper for
verksamhetsåret 2009, fiir efter verkställt uppdrag avge fiiljande berättelse.

Råikenskaperna iir fiirda i dagbok och verifierade. Ingående balansposter har kontrollerats och
foreliggande bokslutsposter dr i överensstäimmelse med fiirda böcker och kontoutdrag.
Ekonomisk ställning och resultat framgår av kassörens sarnmanställning ftir verksamhetsåret.

Med stöd av ovanstående fiireslår vi årsmötet att fastställa bokslutet samt bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir den tid revisionen omfattar.

I
Håirnösand den 15 mars 2009

AU{ Sa-/,yl-r,,-,
Ulf Sandström


