
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  

 

Antal medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2018 var totalt 459 medlemmar 

varav 

 

260 var fullt betalande  

198 var familjemedlemmar  

1 är ständig medlem 

 

 

 

Årsmötet 2018-03-13 

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 

 

Kretsens organisation 

Under året har styrelsen haft två stycken protokollförda möten utöver årsmötet. Styrelsen har också 

haft regelbunden kontakt via telefon, 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.  

  

Att jämföra med: 

Medlemsantal 2012: 438 medlemmar 

Medlemsantal 2013: 441 medlemmar 

Medlemsantal 2014: 370 medlemmar 

Medlemsantal 2015: 484 medlemmar 

Medlemsantal 2016: 492 medlemmar 

Medlemsantal 2017: 472 medlemmar 

 

 

https://harnosand.naturskyddsforeningen.se/


 
 

Verksamhet 2018 

Styrelsen 

Styrelsen har:  

  

• Löpande skött föreningens ekonomi. 

• Besvarat remisser (se mer om det nedan).  

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

gemensamman frågor.  

• Deltagit på Länsstämman.  

• Har skickat representanter till träffar som rör föreningens verksamhet. 

• Anordnat aktivitetsträff, den mest besökta var städning av stadens kuster med Håll Sverige 

Rent. 

• 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, 

• En medlem (Sara Friberg) representerade Härnösandskretsen i projektet ”Skogen som 

klassrum”. Se mer om det nedan. 

• Ordförande blev intervjuad av P4 rörande regeringen och oppositionens budgetförslag  

• Ordförande blev intervjuad av P4 rörande deltagande i städning av kusten med Håll Sverige 

Rent  

 

 

Skogen som klassrum – utbildning för lärare 

Ett syfte med fortbildningsdagen är att få fler barn att få komma ut i skog och mark samt öka 

samarbetet kring skolnära natur och vid behov starta naturskolor. Utbildningen genomfördes vid sex 

tillfällen i Västernorrlands län. Totalt har 114 pedagoger från 10 olika skolor deltagit. 

• Fränstaskolan i Ånge kommun (F-9) 

• Mycklingskolan & Haffstaskolan i Örnsköldsviks kommun (F-3) 

• Brunne & Häggdångers skola i Härnösand (F-6) 

• Junsele skola i Sollefteå kommun (F-9) 

• Edsele friskola och Näsåkers skola i Sollefteå kommun (F-6) 

• Rödsta och Prästbordets skola i Sollefteå kommun (F-3) 

• Den 17 augusti var vi med i tidningen Ångermanlands Allehanda  

• Den 12 september var vi med i direktsändningen från Radio P4 Västernorrland.  

• Vi deltog också i konferensen Agenda 2030 i skolan som Globala skolans representant i 

Örnsköldsvik hade ordnat tillsammans med BioFuel-region och lokala samt regionala aktörer i 

Härnösand. På konferensen deltog nästan uteslutande lärare från Härnösand.  

• Den 19e informeras om Naturskyddsföreningen och om Skogen som klassrum, för 

Kanaluddens Rotary på simhallen på morgonen.  

 

 

 

 

  

https://harnosand.naturskyddsforeningen.se/


 
Dessa yttranden har lämnats under året: 

 

• Detaljplan för Torsvik1 och Torsvik6  

• Detaljplan för del av Solumshamn 1:25 och 1:162 

• Detaljplaneändring för Stenhammar 1:84 och 1:88 

• Skrivelse till McDonald´s om nedskräpning vid Nattviken (förslag till samarbete vid nästa 

skräpplockardag) 

• Yttrande över Härnösands kommuns överklagan av mark- och miljödomstolens dom P 3127-

16 angående detaljplan för hotell vid Kanaludden, del av Ön 2:52 m.fl. i Härnösand, 2018-06-

06 

• Yttrande över Härnösands kommuns yttrande 2018-09-28 i mål nr P 1816-18 angående 

detaljplan för hotell vid Kanaludden, del av Ön 2:52 m.fl. i Härnösand, 2018-10-21 

• Synpunkter på Riksantikvarieämbetets yttrande 2018-12-20  i mål nr P 1816-18 angående 

detaljplan för hotell vid Kanaludden, del av Ön 2:52 m.fl. i Härnösand, 2019-01-07 

 
 
Händelser under 2018 
 
Härnösandskretsen 

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.  

 

 

2018-02-07   styrelsemöte 

 

2018-03-13   Årsmöte 

 

2018-05-05  Aktivitet: Håll Sverige Rent, rädda kusten städning 

 

2018-09-26   Styrelsemöte som konstituerande styrelsen  

 

2018-11-20 Fjällen i ett föränderligt klimat- från istid till nutid. Föreläsning i 

samarbete med Svenska Turistföreningen 

 

 

 

 

 

Natursnokarna Härnösand 

Ordnade vinterlek i Björnnersbackar i februari 2018. 

 
 

 

 

  

https://harnosand.naturskyddsforeningen.se/


 
 

 

Verksamhetsplan 2019  

 
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.  

 

 

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  

Biologiska mångfaldens dag  

Håll Sverige rent 

Seminarie om strandskydd i samband med den nationella kampanjen sör att slå vakt om 

strandskyddet  

 

 

 
Natursnokarnas plan för året  

Ingen planerad aktivitet 

https://harnosand.naturskyddsforeningen.se/

