
Verksamhetsberättelse 2022
Året har varit som ett vanligt år med styrelsemöten och planerade aktiviteter enligt vårt
program. Årsmötet i Studiefrämjandets lokaler bjöd på ekologiskt, närproducerat fika och 18
deltagare. Årets miljöpris fick PMU´s Second Hand med motiveringen att deras verksamhet
bidrar till ett mer råvaru- och energisnålt samhälle. Efter årsmötesförhandlingarna berättade
Pia och Mariana från PMU om verksamheten och vilken betydelse det har människor i
Örnsköldsvik, Sverige och världen.

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Styrelseledamöter har under året
deltagit i länsförbundets styrelsemöten och länsstämma. Våra tre arbetsgrupper - Klimat,
energi och biobränsle, Biologisk mångfald och skog samt Konsumtion, kemikalier och
samhälle har under året haft några träffar och flera aktiviteter. Tillsammans ordnade vi
Naturens dag som arrangeras av Örnsköldsviks kommun. Vid vår glöggafton i december
visade David Rocksén intressanta naturbilder på viktiga arter från hav, kust, sjö och land.

I Örnsköldsviks kommun är ideell naturvård genom oss representerad i Naturskyddsfonden
(1 pers), Natur- och friluftsrådet (1 pers) och i Referensgruppen för bildande av
Naturreservatet Herrgårdsudden (1 pers). Ett flertal remisser har besvarats och ett antal
insändare har publicerats.

I slutet av året planerades det tillsammans med kansli Mitt att starta upp
Natursnoksverksamhet och det ser vi fram emot under kommande år.

Gruppen för Klimat, energi och biobränsle
Vi har skrivit ett inlägg om industriell rökgasåtervinning vid kraftvärmecentraler ger bränsle.
Andra har handlat om att man avslutar satsning på Höghastighetståg har gett bra resultat,
för Bottniska korridoren och genom att skapa ekonomiskt utrymme för satsning på mer
godstransporter.

Vi har fått kommunen att presentera en CO2-budget för sin verksamhet. I skrivelser till
kommunen och byggherrar i Örnsköldsvik att de ska bygga hus av trä i stället för miljö- och
klimatskadlig betong. Vi har i Naturskyddsfonden agerat för att kommunen skall
FSC-certifiera sitt skogsinnehav vilket nu kommer att ske.

Under Naturens dag presenterades el och vätgas som bränsle för bilar, lastbilar och icke
elanslutna tåg. Vi har presenterat aktuellt klimat- och energiläge för våra medlemmar. Vi har
också agerat för att Västernorrlands län skall satsa på vätgasframställning som fossilfritt
bränsle.
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Gruppen för Biologisk mångfald och skog
Vi visade filmen “Om skogen” i samarbete med FN-föreningen, Fridays for Future,
Studiefrämjandet och Örnsköldsviks Folkhögskola. Efter filmen fick de över hundra
deltagarna ställa frågor och samtala med Po Tidholm och Maria Danvind.

Inför Biologiska mångfaldsdagen delade vi ut 500 exemplar av vårt eget informationsblad
”Hjälp bin och humlor genom att lämna en del av gräsmattan oklippt”, i brevlådor i ett flertal
villaområden i Örnsköldsvik. Vi har delat ut fröpåsar under året med frön anpassade för vårt
norrlandsklimat.

Vid årets Naturnatta uppmärksammades 100-årsjubileet av återinplantering av bävrar i
Sverige. Vår guide Sus Andersson berättade många intressanta saker om bävrar och deras
liv. I regn vandrade vi vid Höglandssjön och såg många spår av bäver.

Vid årets floravandring besökt vi Höglandssjön med en vandring från strand till skog med
Staffan Landström som guide. Vi har påbörjat medverkan i Riksföreningens stora projekt
Världens längsta blomsteräng (att skapa mer blommande vägkanter) med en vägsträcka i
Svedjeholmen. Detta projekt kommer att pågå fram till 2026.

I augusti var det slåtter i Järvvik med ledning av David Rocksen. Under en svampexkursion i
Skuleskogen med Gunnar Eklöf fick vi lära oss mer om de vanligaste matsvamparna. Årets
sista utflykt gick till Kunnådalen med en trevlig dag under ledning av Andro Stenman.

Gruppen för Konsumtion, kemikalier och samhälle
Under Miljövänliga veckan spred vi tips via Facebook som nådde över 900 personer och
delades 14 gånger.

Ekonomisk redogörelse
Föreningen har god ekonomi och välskötta räkenskaper. Årets resultat är -16 039,78 kronor.
Vid bokslut 2022-12-31 var behållningen 98 748,91 kronor.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen styrks av styrelsen.
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