
 

Verksamhetsberättelse 2019 
Året 2019 startades med att se över våra GDPR dokument och publicera dessa på kretsens 
hemsida. Under året har cirka 15 programaktiviteter genomförts, alla lyckade och 
välbesökta. Årsmötet antog nya stadgar efter lite diskussion och de finns att läsa på 
kretsens hemsida. Årets miljöpris delades ut till Maria Vigström med företaget Kristinekulle. 
Hon syr barnkläder genom att återvinna och återanvända textilier. Maria berättade 
intresseväckande om sin verksamhet. Nils Pauler berättade om Klimatsituationen och 
Klimatläge mars 2019 delades ut. Staffan Landström berättade om situationen för våra bin 
och hur vi med fler blommande marker kan göra stor skillnad för bin i vår närmiljö. Fikat som 
bjöds på var som tidigare år köpt hos Märta och chokladbiten, ekologiskt och närproducerat. 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Styrelseledamöter har under året 
deltagit i länsförbundets styrelsemöten, kretskonferesen i Gällö och Forskningsresan till 
Ljungdalen. Våra tre arbetsgrupper - Klimat, energi och biobränsle, Biologisk mångfald 
samt Konsumtion, kemikalier och samhällsengagemang har under året haft ett flertal träffar 
vilket du kan läsa om längre ned. Verksamheten Natursnokarna har pausat i år.  

I Örnsköldsviks kommun är ideell naturvård genom oss representerade i Naturskyddsfonden 
(2 pers), Natur- och friluftsrådet (1 pers) och i Referensgruppen för bildande av 
Naturreservatet Herrgårdsudden (1 pers). Vi har initierat ängsskötsel i två av kommunens 
parkområden. Ett flertal remisser har besvarats. 

Föreningens mest välbesökta (130 personer) aktivitet blev föreläsningen Hoppet av Johan 
Ehrenberg. Det arrangerades tillsammans med Örnsköldsviks folkhögskola, NBV och 
Vänsterpartiet. Året avslutades med ett uppskattat samtal under glöggkvällen med 
bildvisning av aktiviteter från 2019. Bilderna ligger på vår hemsida. 

Gruppen för Klimat, energi och biobränsle 
Musik och klimatkafé anordnades i Skogslöparnas stuga i februari. Dan Norlin berättade om 
växtlighet och stenbrytning på Åsberget och Nils om klimatläget.  

Klimatgruppen har uppvaktat kommunledningen för att stärka klimatarbetet med att främja 
hållbara transporter och avleda genomgångstrafik från Örnsköldsviks centrum. 

En inlaga har skrivits till regeringen om att starta inhemsk produktion av HVO och etanol 
som klimatvänliga fordonsbränslen. Vi har manat storskogsbruket att minska sina 
klimatutsläpp från kalhyggen och vid ett par tillfällen pratat om klimat och miljö vid Fridays for 
Future manifestation. Vi har tillskrivit Örnsköldsviks kommun och Transportstyrelsen om 
avbrottsfri förbifart i Överhörnäs. 

Hemsidan om Klimatfrågan uppdateras kontinuerligt och nås via kretsens hemsida. 
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Gruppen för Biologisk mångfald (inkl. skog) 
På Biologiska mångfaldsdagen 22 maj ordnade vi en träff på Skyttis med information om 
olika sätt att skapa mer blommande mark i trädgårdar. Dessutom erbjöds möjlighet att göra 
provtagning av det nya Naturfalksmärket. 

I början av juni invigde Holmen skog äntligen Kunnådalens skyddade skogsområde (ca 1000 
ha) och koncernchefen gav beröm åt Naturskyddsföreningens mångåriga inventeringar. 
Naturnatta ordnades i år vid Östansjö fäbodar, där Dan Norlin berättade för ca 40 personer 
om fäbodlivets utmaningar. Dessutom fick vi fin musikunderhållning och grillmöjlighet. 

Den 14 november ordnade vi med hjälp av Riks och i samarbete med Örnsköldsviks 
kommun en workshop för yrkesverksamt parkfolk samt kvällsinformation för privatpersoner 
om hur man skapar mer blommande mark för att hjälpa humlor och bin. En populär 
svampexkursion gjordes i september under ledning av en svampkonsulent. 

Dessutom genomfördes de stående aktiviteterna: Vilda blommornas dag, Naturens dag och 
Ängsslåtter i Järvvik. 

Gruppen för Konsumtion, kemikalier och samhällsengagemang 
Miljövänliga veckan med temat Ta hand om det du har spred ut sig under tre veckor. 
Aktiviteterna samarrangerades med Örnsköldsviks Museum. Två tisdagkvällar med 
aktiviteter och en lördag med workshop Gör din egen vaxduk. Totalt besöktes aktiviteterna 
av ett femtiotal personer. Med inspiration av Miljövänliga veckans tema och nyhetsmedias 
rapportering att mode och konsumtion står för stora klimat- och miljöutsläpp startades 
studiecirkeln Lappa och laga. Femton entusiastiska och kunniga deltagare provade under 
två av de fyra tillfällena som var under 2019 att laga för hand. 

Ekonomisk redogörelse 
Föreningen har god ekonomi och välskötta räkenskaper. Årets resultat är -12 811,08 kronor. 
Vid bokslut 2019-12-31 var behållningen +105 605 kronor. Under hösten har kretsen bytt 
från Nordea till Sidensjö sparbank. 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen styrks av styrelsen. 
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