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VERKSAMHETSBERATTELSE 201 1

samt verksamhetspl an 2012
Antal medlemmar

Antal medlemmar i Härnösandskretsen beräknas av Naturskyddsföreningen riks till
Totalt 428 st varav 262 st fullbetalande, 165 st familjemedlemmar, 1 st ständig medlem.
Vid datumet 2011-12-31 hade kretsen totalt 397 st medlemmar.

Årsmötet 20ll-03-21

Sedan årsmötet har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Ordfiirande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

Öwisa uppeifter

Firmatecknare:
Sammankallande och postmo tttgare:
Hemsidesansvarig:
Pressansvarig:
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning

Aktuella arbetserupper

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

Linda Stiernberg
Sofia Lundell
Per Sander
Örjan Asplund

Linda Stiernberg och Per Sander, var for sig.
Linda Stiernberg
Linda Stiernberg
Sofia Lundell
Ulf Sandstr<im och Stefan Grundström
Göran Abel och Anna Tjell
Asa Bång och Hans Sundström

kontaklp erson Håkan Aman
kontaktperson Göran Abel
kontaktperson Hans Sundström
kontaktperson Sofia Lundell
kontaktperson Linda Stiernberg

Kretsens organisation

under året har styrelsen haft 1 stycken protokollftirt möten samt ett årsmöte.
Utifrån verksamhetsinriktningen har kretsen organiserat upp sitt arbete på följande sätt:
Styrelsen sk<iter de löpande ärendena, ekonomin och samordnar kontakten/rapporter från
arbetsgruppema.
Arbetsgrupperna arbetade inom respektive ämnesområde; Hav, Klimat, Skog, Remisser & Yttranden
samt Angen. I dessa arbetsgrupper ingår intresserade medlemmar.



Aktivitetsprogram 201 1

1. 13 januari kl 18.30 Lubbesalen i Sambiblioteket
Bildvisning från resan till Pältsa som några av Härnösands- och Kramforskretsens
medlemmar gjorde sonrmaren 2010. Lyckad träff med ca 10 deltagare.

2. 15 februari kl 18.30. Föreläsning Vargen, i samarr. med Sambiblioteket.
Dokumentärfilmaren och fotografen Henrik Ekman berättade om sin
Augustnuminerade bok Vargen.

3. 19 februari kl 11:00 Medlemsträff om varg

4. 2I marskl 19:00 Årsmöte Naturskyddsloreningen Härnösand, Sambiblioteket
S§,relsen for 2010 ffitt ansvarsfrihet och styrelsen fiir 2011 valdes.

5. 22 mars kl. 18.30. Föreläsning av världsresenären Lasse Berg i samarr. med
Sambiblioteket och studieftrbundet Bilda. Lasse Berg berättade om sin bok
Slqtmningssång i Kalahari- Hur människan bytte tillvaro.

6. 7 maj kl 10.00 Länsstämma, gårdshuset på Murberget
Härnösandskretsen var värd ftir Länsforbundets årsstämma.

7. 2l mq kl 10.00 Vårinventering i Mjällådaien, utgångspunkt Västanåfallet

8. 22 maj kl 10.00 Fagning av Muggärdängen i Häggdånger

9. 19 juni 10.00. Blomsterinventering på Muggärdängen i Häggdånger

10. 7 augusti kl 10:00 Slåtter

IL 20 augusti Besök på Lungön och Ljummastenen.

12. 24 september kl 06:00 Fågelskådning på Flöjeberget



Övrig verksamhet20ll

Styrelsen
Styrelsen har:

o Hållit kontakt med de medlemmar som är intresserade via e-postgruppen

ht tp : //gr oup s.y ah o o. c om/gr oup/s n/harno s and
o Löpande uppdaterat hemsidan pä hup : //rwwv. naturs lqt ddsforeningen. s e/h arno s and

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

sffiarnosand@yahoo.se
o Anordnataktivitetsträffar.
o Lämnat yttrande till Hämösands kommun angående vindkraftverksplanen.
o Hjälpt kommunen atttafram Hämösands Naturguide.
o Skickat ut 2 informationsblad, Härnösands Natur, med aktivitetsprogram till alla medlemmar.

o Löpande skött föreningens ekonomi.

Skogsgruppen
Skogsgruppen har inventerat ett flertalet skogar som är akut hotade av awerkning och

vindkraftsexploatering, till exempel Fäl1eberget.

Ängsgruppen
Har samordnat fagningen och slåttern av Muggärdängen, samt hållit i den väldigt populära

slåtterkursen till sammans med Läns styrels en Västemorrl and.

Klimatgruppen
Klimatgruppens kontaktperson foljer det arbete som

samarbetet mellan kretsama.
av Naturskyddsforeningen riks och

Havsgruppen
Havsgruppens kontaktperson foljer det arbete som utftirs av Naturskyddsforeningen riks, i
öwigt ingen aktivitet inom kretsen.

Remisser och Yttranden
Gruppen har tagit emot remisser, särskilt begäran av yttranden om vindkraft, via post och

post samt svarat på dem i mån av tid.

Verksamhetsplan 2012

Naturs§ddsforeningen i Härnösand vill verka for att väcka känslan för naturen och dess värden hos

Hämösands invånare, detta gör vi bland annat med vårt altivitetsprogram.
Vårens aktir.teter är redan planerade och utskickade till samtliga huvudmedlemmar tillsammans med

kallelsen till årsmötet. Ett andra utskick är planerat infor sommaren, det ska bland annat innehålla

aktiviteter ftir sommaren och hösten.

Vi vill också väcka opinion och påverka beslut rörande naturs§dd och miljövård samt verka fbr
s§dd och vård av värdefull natur.

gors

Linda Stiemberg

Linda Stiernberg


