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Antal medlemmar

Hämösandskretsens medlemsant al 20 12 v ar
438 medlertma.r
VATAV

273 var fullt betalande
I 64 v ar familj emedlemmar
samt 1 zir stzindig medlem

Årsmötet 20l}-03-2g

Sedan årsmötet har styrelsen bestått av

Ordfiirande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:

Övriea uppgifter

Firmatecknare:
Sammankallande och postmottagare:
Ifemsidesansvarig:
Pressansvarig:

Aktuella arbetssrupper

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

ftiljande ledamöter:

I. inda Stiernberg
Åsa Bång
Per Sander
Örjan Asplund

Linda Stiernberg och per
Linda Stiernberg
Linda Stiemberg
vakant

Sander, var ftir sig.

kontaktperson vakant
kontaktperson Göran Abel
kontaktperson Hans Sundström
kontaktperson Åsa Bang
kontaktperson Linda Stiernberg

Kretsens organisation

_Yl9""r 
året har styrelsen haft 2 sfcken protokollförda möten samt ett årsmöte.

Utifrån verksamhetsinriktningen har kråtsen organiserat upp sitt arbete på foljande sätt:Styrelsen sköter de löpande ärendena, ekonomin o"h ,u*oårrar kontakten/rapporter frånarbetsgruppema' Arbetsgrupperna arbetade inom respektive amnesområde; Hav, Klimat, Skog,Remisser & Yttranden samt Ängen. I dessa arbetsgrupp"r irgai irrt esserade medlemmar.
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Aktivitetspr ogram 20 1 2

1. 22 mars Bokcirkel startar
Tre personer kom och vi diskuterade boken Naturkraft av Ottosson.

2. 29 mars Årsmöte
Med ett tiotal personer på plats var detta ett av det mest besökta årsmötena på länge! Styrelsen
fick ansvarsfrihet för det gånga året och flera intressanta ämnen diskuterades

3. 2 april Medlemsträff
Bara en person kom till denna diskussion och planering om kommunens tätortsnära skogar

4. 29 april Fågelskådning
Fem medlemmar (varav två fura-åringar) åkte till Spamrdden och skädade fågel, fikade och
lekte.

5. 5 maj - Vi vandrar i skogarna runt Murberget
Nio medlemmar tittade på hur arverkningen gick. Awerkningen har skötts bättre än vad vi
befarade, vilket är bra nyheter. Ännu hade ingen markberedning skett.

6. 12 maj Länsstämma och utflykt till Granvågsnipornas naturreservat
Länsforbundets årsmöte höll till på Österåsen, Sollefteå. Mötet var inspirerande, nya idder på

gemensam verksamhet lades fram. Granvågsniporna var en perfekt plats att avsluta mötet på,

härlig natur, fin utsikt och kaffe kokad över öppen eld.

7. 20 maj Fagning av Muggärdängen i Häggdånger
Fyra medlemmar städade ängen genom att räfsa bort löv, pinnar och fiolårsgräs.

8. 16 juni Vandring i Mjällådalen
Timråkretsen anordnar en härlig sommarvandring i Niporna. Niirmare l0 personer deltog.

9. 17 juni Blomstersafari
Två medlemmar firade De Vilda Blommornas Dag med att njuta av de vackra blommorna på

Muggärdsängen. Vi passade även på att ta en kort tur till Vägsjöknösens Naturreservat.

rc. 20-27 juli Fjällvandring i Abisko
Sju deltagare, varav fvå från Härnösand, deltog i denna upplevelserika vandring.

11. 5 augusti Slåtter på Muggärdsängen
Sex vuxna och två barn deltog på slåttern. Det var som alltid roligt samtidigt som vi trjälper till
att bevara den biologiska mångfalden. Det som återstod att slå och räfsa ordnades av Klass 6A
från Brännaskolan helgen efter. Tack för hjälpen alla som deltog!

12. 15 september Familjedag med Friluftsfrämjandet och Svenska Turistftireningen.
28 vuxna och 5 barn deltog under dagen. De flesta barn och ett tiotal vuxna gick till grottorna i
Barsviksberget medan övriga besökte Kapellet. Gemensam avslutning med grillning vid
vindskyddet mot Surhalsbukten. Avslutande vandring runt Skarpudden for de hågade.

13. 22 november Val av valberedning och Hållbar mat i Västernorrland
Ett tio-tal besökare deltog när Hushållningssällskapet talade om Västemorrlandsgården och

närodlad mat. Inget val av valberedningen kunde genomflöras.
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Övrig verksamhet2012

Styrelsen
Styrelsen har:

o Hållit kontakt med de medlemmar som har anmält sig till e-postgruppen
hxp : // groups.y ahoo. c o m/ gr oup/sffiarn o s and

r Löpande uppdaterat hemsidan pä http://www.naturskyddsforeningen.se/harnosand
. Tagit emot och besvarat e-post från medlemmar och andra på sffiarnosand@yahoo.se
e Anordnataktivitetsträffar.
o Lämnat komplettering till Härnösands kommun angående vindkraftverksplanen.
o Skickat ut 2 informationsblad, Hcirnösands Natur, med aktivitetsprogram till alla medlemmar.
. Löpande skött foreningens ekonomi.

Skogsgruppen
Skogsgruppen har inventerat ett flertalet skogar som är akut hotade av awerkning och
vindkraftsexploatering, till exempel Fälleberget.

Ängsgruppen
Har samordnat fagningen och slåttern av Muggärdängen.

Klimatgruppen
Klimatgruppens kontaktperson ftiljer det arbete som görs av Naturs§ddsforeningen riks och
samarbetet mel lan kretsarna.

Ilavsgruppen
Ingen aktivitet under 20 12.

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

svarat oå dem i mån av tid.
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Ordlorande



Verksamhetsplan 2013

Naturs§ddsftireningen i Härnösand vill verka för att väcka känsran ftir naturen och dess värden hosHärnösands invånare, detta gör vi brand annat med vårt aktivitetsprogram.varens aktivteter ar planerade och utskiÅde till sarntli;;;;;."dlemmar tillsammans medkallelsen till årsmötet. Ett andra utskick ar planerat inror-somrnaren, det ska bland annat innehållaaktiviteter ftir sommaren och hösten.
Naturs§ddsftireningen i Härnösand vill också väcka opinion och påverka beslut rörande naturskyddoch mi{iövård inom kommunen, samt verka itir ssdd och vård av värdefurl natur.
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' '":FJ "Linda §tTernberg
Ordftirande


