
 

 

Antal medlemmar 

Härnösandskretsens medlemsantal 2019 var totalt 453 medlemmar 

varav 

265 var fullt betalande 

187 var familjemedlemmar 

1 är ständig medlem 

 

Årsmötet 2019-03-14 

Sedan årsmötet har styrelsen bestått av följande ledamöter: 

Ordförande:    Linda Stiernberg 

Vice ordförande:   Örjan Asplund 

Sekreterare:    Anna Isaksson 

Kassör:   Åsa Bång 

Ledamot:    Sara Nordliner 

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 sex 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. 

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 

Medlemsantal 2018: 459 medlemmar 



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. 

Verksamhet 2019 

Styrelsen har: 

• Löpande skött föreningens ekonomi. 

• Besvarat remisser (se mer om det nedan). 

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

med gemensamma frågor. 

• Deltagit på Länsstämman som ordnats av Sundsvallskretsen, 5:e maj.  

• Har skickat representanter till träffar som rör föreningens verksamhet (Sida och kommunens 

workshop om översiktsplanen).  

• Anordnat aktivitetsträffar (se mer om det nedan) 

• 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 

• Deltog på kommunens workshop rörande nya översiktsplanen 

• Kontroll av miljömärkning i Willys butik, medlem hjälpte till  

• Gratulerade vår ständige medlem Hans Sundström som fick pris för sitt miljöengagemang! 

 

Verksamhet 2019 

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. Två medlemmar har varit aktiva och 

ordnat aktiviteter i kretsens namn.  

Projekt under 2019 

Sara Friberg har ordnat Sommarlovsprojekt, ett samarbete mellan kooperativet Mundi, bybor i 

Gådeåby, sommarjobbande ungdomar, Härnösands kommun (arbetslivsförvaltning, elevhälsan, LSS) 

och Naturskyddsföreningens Härnösandskrets. Målet var att tillsammans med minst 3 

ungdomar/gång (dvs 45 deltagare totalt) genomföra minst 15 vandringar i Gådeåområdet under 

perioden juni-juli-augusti 2019. Att fika och informera om Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna. 

Vandringarna föll väl ut och uppfyllde målet.  

Aktiviteter 2019 

2019-02-18 Styrelsemöte 

2019-03-14 Årsmöte samt konstituerade styrelsemöte 

Maj 2019, Sara Friberg anordnade art-tävling där medlemmar fotar arter i kommunen och lägger in 

på Facebooksidan 
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2019-05-03 Styrelsemöte 

2019-05-22 Kvällsvandring med Lennart Vessberg längs Gådeån under Biologiska Mångfaldens Dag, 

anordnat av Sara Friberg 

2019-05-28 Styrelsemöte 

2019-06-06 Nationaldagsfirande på Murberget, håller i informationsspelet Naturfalken 

2019-06-08  ”Pingstploggning” – kretsen plockade skräp runt Nattviken 

2019-09-09 Styrelsemöte 

2019-12-10 Ljusmanifestation för miljöförsvarare, anordnat av Annika DeMello 

2019-12-11 Styrelsen träffas och pratar om året, hopp och önskningar, inget protokollfört möte 

 

Yttranden som lämnats under 2019, ombesörjt av Örjan Asplund: 

1. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen med synpunkter på Riksantikvarieämbetets 

yttrande om detaljplan för hotell vid Kanaludden 

Kretsen ansåg att ämbetets yttrande var oklart när det gällde bedömningen av påtaglig skada 

och att man inte följt sina egna råd hur bedömningen ska ske. 

 

2. Granskningförslag över detaljplan för Torsvik 1 och Torsvik 6 

Planförslaget gäller byggande av bostäder längs Nybrogatan mellan McDonald’s. Kretsens 

främsta invändning var att man inte ställer krav på en god ljudmiljö inomhus. 

 

3. Samrådsunderlag över Utsprångskajen 

Förslaget innebar att utsprångskajen förstärks och muddring sker så att stora 

kryssningsfartyg kan lägga till. Kretsen ansåg att åtgärder som säkerställer att föroreningar 

inte sprids vid muddring och dumpning av massor måste vidtas. För att minimera störningar 

av buller och luftföroreningar bör det vara ett krav att fartygen som använder kajen har 

möjlighet att ansluta till el från land. 

 

4. Kompletterande samråd för ombyggnad av Utsprångskajen 

I det nya förslaget bygger man ut utsprångskajen så att muddringen minimeras. Kretsen 

tyckte att det nya förslaget var bra. 

 

5. Insändare 

I samband med Naturskyddsföreningens nationella kampanj för ett bevarat strandskydd 

skrev kretsen en insändare i Tidningen Ångermanland om vikten av att slå vakt om 

strandskyddet. 

Natursnokarna Härnösand 

Kretsen har inga aktiva natursnokar. 


