
 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 

 

Antal medlemmar 
Härnösandskretsens medlemsantal 2017 var totalt 472 medlemmar 

varav 

 

270 var fullt betalande 

201 familjemedlemmar  

1 är ständig medlem 

 

 

Årsmötet 2017-03-16 
Sedan årsmötet har styrelsen bestått av följande ledamöter: 

Ordförande:                  Linda Stiernberg 

Vice ordförande:            Örjan Asplund 

Sekreterare:                 Anna Isaksson 

Kassör:                 Åsa Bång 

Ledamot:                   Sara Nordliner (Sun) 

 

 

Övriga uppgifter 

 

Firmatecknare:                Linda Stiernberg och Åsa Bång, var för sig. 

Firmatecknare för remisser och yttranden:  Örjan Asplund  

Sammankallande och postmottagare:      Linda Stiernberg 

Hemsidesansvarig:                Örjan Asplund 

Revisor                    Ulf Sandström 

Revisorssuppleant               Per Sander 

Valberedning                   Kjell Johansson och Sara Friberg 

Natursnokarna   Stina Velander och Erica Collin 

 

 

Kretsens organisation 
Under året har styrelsen haft 7 stycken protokollförda möten samt ett årsmöte. Styrelsen har också 

haft regelbunden kontakt via sms och e-post 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 som ekonomi, remisser och inkomna förslag och ärenden från 

riks, länsförbundet eller medlemmar. Styrelsen ordnar också ett antal aktiviteter. Natursnokarna 

ordnar ett antal aktiviteter riktade till familjer. 
 
  



Verksamhet 2017 

Styrelsen 
Styrelsen har:  

 Haft kontakt med Riksorganisationen, länsförbundet och regionkansliet för att samarbeta med 

gemensamma frågor.  
 Anordnat aktivitetsträffar. 
 Har skickat representanter till samråd och andra träffar som rör föreningens verksamhet. 
 Besvarat remisser.  
 Stod som värd för Länsförbundets Västernorrlands årsstämma, vi höll till på Vårdkasen.  
 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. 
 Avvecklat de arbetsgrupper som förut skött frågor rörande skog, hav, klimat, äng och remisser 

& yttranden i föreningen. De avvecklades eftersom vi saknar medlemmar som vill jobba med 

frågorna. Styrelsen tar över gruppen remisser & yttrandens funktioner, och i mån av tid och 

ork även de andra gruppernas funktioner om något dyker upp. 

Dessa yttranden har lämnats under året: 

 

 Kompletteringar till den tidigare överklagade detaljplanen för hotell vid Kanaludden, 

samrådsyttrande 
 

Händelser under 2017 
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. Följande 

verksamheter har styrelsen anordnat. 

 
10:e februari Styrelsemöte 

16:e mars Årsmöte, i Härnösands bibliotek 

9:e april Konstituerande styrelsemöte 

26:e april Styrelsemöte 

29:e april Länsstämma på Vårdkasen i Härnösand 

21: maj Fågelskådning Uvberget, samarbete Ornitologerna & Friluftsfrämjandet  

6:e juni Nationaldagen på Murberget 

19:e augusti  Oringsjö naturreservat, Näsåker, samarbete med Länsförbundet 

26:e augusti  Friluftsdag på Smitingen, integrationstema, samarbete med flertalet 

andra föreningar i Härnösand 

17:e september  Geologistadsvandring i Härnösand med geologi, samarbete med Svenska 

Turistföreningen 

31:a oktober Styrelsemöte 

24:e november Styrelsemöte 



Övrigt: 

 

Natursnokarna 

Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet har haft populära träffar under året.   

 

23:e april Äggjakt med Gullan 

14:e maj Spaning efter vårtecken i Gådeåparken 

23:e juli Titta på småkryp på Murberget 

13:e augusti Stinas sinnesslinga, pyssel och småkryp på Murberget 

2:a september  Bortre Köpmangatans-dag             

 

 

 

 

Integrationspengar 
De integrationspengar (10 000kr) från Härnösands kommun som tilldelades föreningen 2016 användes 

under 2017 till vår verksamhet på Murberget under Nationaldagen samt i ett samarbete mellan 

Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Scouterna KFUM-KFUK, 

Inlöparna samt Röda Korset för en friluftsdag på Smitingen. En projektgrupp bildades av de aktiva 

föreningarna, och flera möten hölls för att planera allt.  

Alla pengar gick inte åt, så vi återbetalade 3600 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsplan 2018 

Föreningens ändamål: 
Naturskyddsföreningen i Härnösand vill verka för att väcka känslan för naturen och dess värden hos 

Härnösands invånare. Naturskyddsföreningen i Härnösand vill också väcka opinion och påverka beslut 

rörande naturskydd och miljövård inom kommunen, samt verka för skydd och vård av värdefull natur. 

 

  

 
Medlemmar kan ansöka om medel för att ordna aktiviteter 
Även i år vill styrelsen att medlemmarna själva ska få komma med förslag om vad de vill göra. 
Alla medlemmarna har rätt att kontakta styrelsen med en idé för en aktivitet eller projekt de vill 

genomföra. Styrelsen godkänner de idéer som följer föreningens stadgar och är inom rimliga 

prisnivåer. Medlemmarna själva genomför sin idé med pengar från föreningen och praktiskt stöd från 

styrelsen om så är möjligt.  
 
Medlemmarna i föreningen kommer att bli informerade om de aktiviteter som kommer att genomföras 

genom information på hemsidan och på föreningens facebooksida. Styrelsen kommer också att skapa 

en slags idé-bank på hemsidan där förslag på aktiviteter kommer att skrivas upp.  

 

 

 

 
Planerade aktiviteter: 

Information om fladdermusinventeringen som Härnösands kommun genomfört (träff 

utomhus) 

Besök på fisk/tomat-odlingen 

Fågelholks-bygge 

Delta på nationaldagsfirandet på Murberget 

Internationella (mat) dagen 

Internationella vattendagen (eventuellt) 

Biologiska mångfaldens dag 

Håll Sverige rent 

 

Natursnokarnas plan för året 

Snölekar och pulkaåkning i Björners backar, äggjakt i Stadsparken, kolla in bin och när lammen tittar 

ut i Gådeå så besöker i dem.  


