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N atu rskyddsfö ren i n g en
Kristinehamni Kristinehamn

VrnrSAM H ETSBERÄTTELSE röN 20L3.

Föreningen har avslutat sitt 79:e verksamhetsår, det 26:e som krets av Naturskyddsföreningen, och
får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013.

Styrelsen har under året haft föliande sammansättning:

Ordförande Christina Brunsell
Vice ordförande Olof Larsson
Kassör
Sekreterare

Suppleant
Suppleant

Bengt Brunsell
Maria Melin

Therese Hall
Johan Nilsson

Vice sekreterare Maria Jebsen
Webbmaster Björn Broqvist
Studieorganisatör Thord Qvick

Revisorer under det gångna året var Jan-Olov Calais (sammankallande) och Gunnar Axelsson.
Revisorssuppleant var Elsa Hallbäck.

Valberedningen utgjordes av Ulf T Carlsson (sammankallande), Birger Ahlstrand och Lars Lönnhag.

Årets länsstämma var i Karlstad den 23 mars och extra stämma 29 april. Christina deltog från
Sällskapet.

År 2013 var antatet medlemmar i Naturskyddsföreningen 432, varav 259 var fullbetalande och 173
familjemedlemmar. Enbart lokalt medlemskap i Sällskapet för Naturskydd har tecknats av 34
medlemmar.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden: tgl3 (årsmötel, L5l4
(konstituerande möte), t6l4,2O/5, L716,518, LGlg, L4lLO,9/L2, t3lL,zOlL,3l2, 24/2.

Arbetsområden under året har varit:
o Programverksamheten.
o Yttranden i olika naturvårdsfrågor.
. Deltagande iträffar och kampanjer.
o Sällskapets hemsida.
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Programverksamheten.

År 2013 innefattade 12 olika programpunkter.

Den 2l januari inleddes 2013 års programverksamhet med DN: s reportageserie "Skogen vi ärvde".
Börje Muller från Skogsstyrelsen berättade hur de jobbar och vilka direktiv man har att följa, för 32
intresserade deltaga re.

Den 25 februari fortsättning på "Skogen vi ärvde" då Lars Mosseby, skogss§relsen, fick försöka
förklara skillnaden på skogsvårdslagens skrivning och vad som sker iverkligheten.

Årsmöte hölls den 18 mars. Efter årsmötesförhandlingarna visade L-P Jansson fågelbilder
fotograferade under 2OL2.

Söndag den 21 april hade vi en skogsexkursion till Storfors och det omtalade hygget, i boken från
DN serien, med Lars Mosseby som ciceron. 15 deltagare.

Den 12 maj inföll det årliga arrangemanget Kilsvikens dag/Fågelskådningens dag, som arrangeras av
Naturskyddsforeningen i Gullspång och X:ets Kilsvikenfond.

Den 19 maj hade vi en promenad Östervik till Gustavsvik där Johanna Bengtsson berättade om
kommunens vattenvårdsplaner och L-P Jansson om Varnumsvikens skötsel. Endast 10 deltagare
inklusive Johanna, Lars-Peter och 2 journalister.

Den 5 juni firade vi Naturnatta på Kummelön. Johan Bohlin från Länsstyrelsen berättade om
reservatsskötsel. Det var även tipsfrågor, guidade fågel- och blomstervandringar i reservatet, av
föreningens egna medlemmar. Trubadur Rune Blidh underhöll och medhavd matsäck inmundigades
på klippan, med fin uppvisning av fisgjusens fiske i försommarkvällen. Ca 40 deltagare)

Den 4 augusti var det stort Slåttergille på Sibberön. Ett välbesökt och lyckat arrangemang med
musik, invigning av vandringsled Sandviken-Sibberön med natur frågor, prova på lie slåtter och
föredrag i samarbete med kommunen.

Den 21och22 september skedde insamling av svamp och förberedelse av den årliga
svamputställningen vid Hembygdsgården. Som vanligt var utställningen välbesökt och
barnverksamheten med mikroskopering, målning m.m. lockade även en del vuxna.

Den 21 oktober var Tomas Landgren här under rubriken "Vänern, fåglarna och människan". Han
berättade om sina iakttagelser under sitt mångåriga fältarbete i och kring Vänern, om de
förändringar fauna och miljö genomgår, för 45 deltagare.

Den 25 november berättade och visade Björn Broqvist bilder från en spännande resa till Tanzania
för ca 40 intresserade lyssnare.

Yttranden har lämnats iföljande ärenden:
Detaljplan Marieberg 2013-05-23.
Detaljplan Björktrasten 2013-09-23.
Deta lj pla n Kva rn byn 1. 13 ( Kra I lto rpl 2OL3-L0-24.
Översyn ri ksi ntresse n fö r fri I uftsl iv. ( Lä nsstyre lsen ).

Skrivelser till kommun.
Hur sköts miljöarbetet i Kristinehamn. 2013-10-07.
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Deltagande i träffar.

Ekumenisk eökotta
Sällskapet representerades av Christina och Bengt vid en ekumenisk gökotta i Hult, den 9 maj, där
bl.a. Lars-Peter Jansson berättade om fåglar som kan infinna sig vid Hult.

Film "lnte bara honung".
t samarbete med Filmstudion, Trädgårdsföreningen, Biodlartoreningen och Honungsfestivalen tog vi
hem den mycket angelägna filmen som visades på bio för allmänheten och gratis för skolungdom
tisdag l oktober.

Fortbildning av lärare - Skolskogen.
30 oktober medverkade Christina iytterligare en fortbildningsdag för lärare i Naturskolepedagogik
vid Kvarndammen.

På Sällskapets hemsida presenteras vår verksamhet och annat med anknytning till Sällskapet och
Kristi neha m ns natu r. http ://kristi ne ha m n. natu rskyd dsfo re n i ngen.se/

Sällskapets ekonomiska utveckling och ställning framgår av bifogad resultat- och balansräkning.

När styrelsen nu ställer sina platser till förfogande, sker detta i forhoppningen att
föreningen skall arbeta vidare med att skydda naturen i Kristinehamns kommun och
öka intresset och förståelsen för naturen och dess värden, samt öka miljömedveten-
heten och inspirera till en hållbar livsstil.

Kristinehamn den 17mars 2014.

Christina Brunsell, ordforande

/rr^
Maria Melin, sekreterare

Thord Qvick, studieorganisatörBengt Brunsell, kassör

Therese Hall, suppleant

U Johan Nilsson, suppleant


