
 

Dagordning årsmöte 2022 

 

1. årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd 

2. fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna (behörigt utlyst)  

3. val av ordförande för stämman  

4. val av sekreterare för stämman  

5. val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans ordförande justera protokollet  

6. fastställande av dagordning 

7. presentation av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse  

8. presentation av räkenskaper och revisorernas berättelse  

9. fastställande av kretsens räkenskaper  

10. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning  

11. fastställande av verksamhetsplan  

12. presentation av valberedningens förslag och övriga nomineringar samt om information om 

aktuella krav på valbarhet  

13. beslut om antalet kretsstyrelseledamöter och mandatperiod för dessa  

14. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i kretsstyrelsen  

15. val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter  

16. eventuella fyllnadsval  

17. val av en revisor och en revisorssuppleant  

18. val av valberedning  

19. val av ombud för länsstämma (8:e maj kl 10, Brynge Kulturområde, sista anmälan 2:a maj) 

20. val av ombud för rikskonferens (14–15 maj, i Mora) 

21. ärenden som kretsstyrelsen förelägger årsmötet  

22. ärenden som väckts genom motion  

23. årsmötets slutande 



 

 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Härnösand avseende verksamhetsåret 2021  

 

Styrelse  

Styrelsen har bestått av:  

Ordförande:   Anna Isaksson  

Vice ordförande: Örjan Asplund  

Sekreterare:    Linda Stiernberg  

Kassör:  Åsa Bång  

Ledamot:  Sara SuN Nordlinder  

Ledamot:  Karin Hermans 

Suppleant:  Per Lingensjö 

 

Övriga poster har innehavts av:  

Revisor:  Ulf Sandström  

Revisorssuppleant: Per Sander 

Valberedning:  Vakant  

 

  

  



Verksamheten  

Möten 

Styrelsen har, förutom årsmöte och konstituerande styrelsemöte, haft sju möten. Samtliga möten 

har skett digitalt. Digitala medlemsmöten har genomförts rörande friluftsplanen och översiktsplanen.  

Styrelsen har också:  

• Löpande skött föreningens ekonomi  

• Samarbetat med riksorganisation, länsförbund och regionkansli kring gemensamma frågor  

• 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  

 

Remisser och yttranden 

Styrelsen har, särskilt genom arbetsgruppen ”Remisser och yttranden” som leds av Örjan Asplund, 

varit särskilt aktiva under året. 

Yttranden 

Samrådsförslag för detaljplan för del av Motorn 1 Sälstens udde 

Radhus och friliggande villor föreslås i sluttningen ner mot vattnet väster om Brunnshusgatan. 

Eftersom hälften av bebyggelsen ligger inom strandskyddat område avstyrker vi planförslaget. 

Naturvärdesinventeringen är undermålig vilket innebär att man inte tagit hänsyn till de naturvärden 

som finns inom området. Delar av styrelsen besökte det aktuella området innan yttrandet.  

ÅVS Härnön, preliminär rapport för information och synpunkter 

Studien innehåller en rad åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade 

trafikanter på Härnön i allmänhet och vägarna till Smitingen och Solumshamn i synnerhet. Eftersom 

remisstiden var mitt under sommaren lämnade vi bara några allmänna synpunkter.  

Detaljplaneförslag för Saltvik 2:35 

Området ligger i Hamnledens förlängning väster om E4. Planen medger att några stora byggnader för 

arkivverksamhet får uppföras. En utmärkt naturvärdesinventering har gjorts och den har påverkat 

planens utformning. Även dagvattenhanteringen har beskrivits på ett bra sätt men här anser vi att 

förslaget på lösningar kan behöva justeras. 

Kommunens friluftslivsplan  

Arbetet pågår med att ta fram en friluftslivsplan och vi ombads med att peka ut värdefulla områden. 

Åtgärdsplan för naturvården 

Kommunen arbetar med att ta fram en åtgärdsplan för naturvården och vi ombads med att peka ut 

värdefulla områden. Vi har lämnat konkreta förslag och mer principiella inom följande områden: 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 



Förslag till översiktsplan 2040 

Samrådsförslaget innehåller mål för kommunens fysiska planering förslag till markanvändning framtill 

2040. Vår yttrande tar upp ett antal brister bl.a.: 

• Biologisk mångfald anses inte vara ett prioriterat mål  

• Naturens förmåga att lagra kol tas inte upp som en klimatåtgärd 

• Föreslagen kustnära bebyggelse hotar strandskyddet 

• Föreslagna LIS-områden hotar dricksvattenförsörjningen 

• Underlag saknas för att skydda värdefull natur och tätortsnära skogar 

• Miljökonsekvensbeskrivningen (hållbarhetsbedömningen) är vilseledande 

Skrivelser och möten 

Efter det att en medlem i föreningen inventerat ett skogsområde väster om Bondsjön föreslog vi att 

ett reservat inrättas. Skogsområdet innehåller rödlistade arter och har potential att utvecklas till en 

värdefull naturskog. Kommunen har lämnat in en avverkningsanmälan som berör området som vi 

motsätter oss. Vi har skickat in skrivelser om hur större hänsyn kan tas till naturvärden och besökt 

området tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens ordförande, förvaltningschefen och 

skogsansvarige.  

Vi har haft ett digitalt möte med Västernorrlands museum Murberget om att anlägga ängsmarker. 

 

Medlemmar 

Medlemssiffror 2021: 
 
Fullbetalande medlemmar: 285 
Hedersmedlem: 1 
Familjemedlem: 136 
Totalt antal medlemmar: 422 
 
Medlemsantal de senaste åren: 
 

Åratal Totalt antal medlemmar 

2012 438 

2013 441 

2014 370 

2015 484 

2016 492 

2017 472 

2018 459 

2019 453 

2020 439 

2021 422 

 



Resultaträkning Balansräkning

Inkomster År 2021 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Grundbidrag RIKS 9600,00 Tillgångar

Gåva 500,00 Likvida medel 82853 85599 93679

Summa intäkter 10 100,00 kr Totala tillgångar 82853 85599 93679

Utgifter År 2021 Eget kapital/Årets resultat

Administration 1206,70 Eget kapital

Arrangemang 813,00 Ack årets resultat 78502 82853 85599

Summa kostnader 2 019,70 kr   Årets resultat 4351 2746 8080

Skulder

Årets resultat 8 080,30 kr   Interimskuld 0 0 0
Totalt EK/ÅR/Skulder 82853 85599 93679



Budget 2022

Inkomster Utgifter

Riks 9600 Administration Bankavgift 1000

Årsmötet 2600

Totalt 9600 Summa 3600

Verksamheten Aktiviteter 4000

Projekt 2000

Summa 6000

TOTALT 9600



 

  

Verksamhetsplan  

 Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen Härnösand avseende verksamhetsåret 2022 

 

 Kretsen ska:   

• driva viktiga natur- och miljöfrågor lokalt,  

• väcka engagemang för naturen samt verka för skydd och vård av värdefull natur,  

• utbilda och sprida kunskap om miljö, natur och hälsa,  

• skapa opinion,  

• samarbeta med nätverk, organisationer och företag,  

• arbeta inkluderande och icke-diskriminerande i hela sin verksamhet, med utgångspunkt i alla  

människors lika värde.  

• hålla bevakning och yttrande av kommunala planer, program och andra beslut 

  

 

Eventuella aktiviteter 2022:  

• Yttra oss över kommunens översiktsplan  

• Inventering av skogsområden i Härnösands kommun, med eventuell påföljande skrivelse  

• Medlemsförslag: Fjärilsängar  

• Medlemsförslag: Naturen som skafferi  

• Biologiska mångfaldens dag  

• Skräpplockning  

• Lära oss om hållbart skogsbruk  

• Lupinkampen 

 

  

 


