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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016  

 

Antal medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2016 var totalt 492 medlemmar 

varav 

 

278 var fullt betalande  

213  var familjemedlemmar  

1 är ständig medlem 

 

Årsmötet 2016-03-01 

Sedan årsmötet har styrelsen bestått av följande ledamöter: 

Ordförande:     Sara Friberg 

Vice ordförande:    Örjan Asplund 

Sekreterare:     Linda Stiernberg 

Kassör:     Åsa Bång 

Ledamot:      Sara Nordliner (Sun) 

 

Övriga uppgifter 

 

Firmatecknare:    Sara Friberg och Åsa Bång, var för sig.  

Sammankallande och postmottagare: Sara Friberg 

Hemsidesansvarig:    Sun och Örjan 

Pressansvarig:    vakant  
Revisor     Ulf Sandström och Per Sander 

Revisorssuppleant    Göran Abel och Anna Tjell  

Valberedning    Kjell  Johansson 

Aktuella arbetsgrupper 

Vattengruppen:    kontaktperson Sara Friberg 

Klimatgruppen:   kontaktperson Göran Abel 

Skogsgruppen:    kontaktperson vakant 

Ängsgruppen:     kontaktperson Åsa Bång 

Remisser och Yttranden:  kontaktperson Örjan Asplund 

 

Kretsens organisation 

Under året har styrelsen haft sex stycken protokollförda möten samt ett årsmöte. Styrelsen har också 

haft regelbunden kontakt via internet för att lösa frågor rörande den vardagliga verksamheten i 

föreningen.  

Utifrån verksamhetsinriktningen har kretsen organiserat upp sitt arbete på följande sätt: 

Styrelsen sköter de löpande ärendena, ekonomin samt samordnar kontakten/rapporter från 

arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna arbetade inom respektive ämnesområde; Vatten, Klimat, Skog, 

Remisser & Yttranden samt Ängen. I dessa arbetsgrupper ingår intresserade medlemmar.  

  

Att jämföra med: 

Härnösandskretsens medlemsantal 2012 var 438  medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2013 var 441 medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2014 var 370 medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2015 var 484 medlemmar 
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Verksamhet 2016 

Styrelsen 

Styrelsen har:  

  

● Haft kontakt med Riksorganisationen, länsförbundet och regionskansliet för att samarbeta med 

gemensamma frågor.  

● Har startat upp samarbete med Studiefrämjandet 

● Anordnat aktivitetsträffar. 

● Har skickat representanter till samråd och andra träffar som rör föreningens verksamhet. 

● Besvarat remisser.  

● Deltog på Länsstämman i Näsåker.  

● Regelbundet uppdaterat hemsidan på www.harnosand.naturskyddsforeningen.se 

● Tagit emot och besvarat e-post från medlemmar och andra på e-postadressen 

nfharnosand@gmail.com 

● Regelbundet uppdaterat sidan på Facebook  www.facebook.com/nfharnosand, 

● Löpande skött föreningens ekonomi. 

● börjat avveckla facebookgrupp  www.facebook.com/groups/296530540494991/ 

● Börjat avveckla e-posten snfharnosand@yahoo.se 

● Börjat avveckla e-postgruppen http://groups.yahoo.com/group/snfharnosand 

 
 

 

Skogsgruppen  
Ingen verksamhet 2016 

 

Ängsgruppen 

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit över arbetet med Muggärdsängen. Ingen övrig aktivitet i 

gruppen.  

 

Klimatgruppen 

Klimatgruppens kontaktperson följer det arbete som görs av Naturskyddsföreningen riks och 

samarbetet mellan kretsarna. 

 

Vattengruppen 

Klimatgruppens kontaktperson följer det arbete som görs av Naturskyddsföreningen riks och 

samarbetet mellan kretsarna. Barnens Hav - en utbildning för lärare - genomfördes i samarbete med 

riks och länsstyrelsen och länsförbundet i augusti 2016. 

 

Remisser och Yttranden 

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

 

Dessa yttranden har lämnats under året: 

● Detaljplan för hotell vid Kanaludden, samrådsyttrande 

● Överklagan av hotell vid Kanaludden 

● Planprogram för Torsvik 6 med flera, samrådsyttrande 

● Yttrande över förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet 

Gillersberget 

● Synpunkter på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för E4-stråket genom centrala 

Härnösand 
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Händelser under 2016 

 
Medlemmarna har uppmanats att själva höra av sig till styrelsen med förslag på aktiviteter, och har 

också haft möjlighet att söka pengar för att ordna aktiviteter. Inga förslag har inkommit.  

 

 

8:e januari   styrelsemöte 

 

29:e januari   styrelsemöte 

 

15:e februari   teaterföreställning Reaktor 

 

1:a mars   Årsmöte 

 

19:e mars   Föreningen anordnade Earthour på uppdrag av Härnösands kommun 

 

3 april    styrelsemöte som konstituerande styrelsen 

 

17:e maj    Geologisk Stadsvandring med Lennart Vessberg 

 

6:e juni    anordnade tipsvandring om Allemansrätten i samband med   

   nationalfirandet på Murberget 

 

31 augusti   styrelsemöte 

 

4 nov     styrelsemöte 

 

21:a november  Café Planet och teaterföreställningen Grismanifestet 

 

15 dec    styrelsemöte 

 

 

I övrigt har två medlemmar genomfört riks utbildning för ledarskap av Natursnokarna som är 

Naturskyddsföreningens barn/familjeverksamhet. Under 2016 planerade de sin verksamhet 

och deltog på ett styrelsemöte, för att kunna starta upp sin verksamhet under 2017.  

 

De Vindkraftspengar som tilldelades föreningen 2015 användes under 2016 till ett samarbete 

mellan Naturskyddsföreningen och Murberget för natur- och kulturvandringar för asylsökande 

i en trygg miljö. Det fungerade som ett uppstartsprojekt för att sedan kunna vidareutvecklas 

och kunna ta med fler grupper ut i Härnösands natur.  

 

 
 

 
 


