
1(4)

Sällskapet för Naturskydd
i Kristinehamn

VenrsRMH ETSBERÄTTELSE FöR 2015.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn har avslutat sitt 81:e verksamhetsår,
det 28:e som krets av Naturskyddsföreningen, och får härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för å r 2075.

Styrelsen har under året haft föliande sammansättning:

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Webbmaster
Ledamot
Suppleant

Björn Broqvist
Christina Brunsell
Bengt Brunsell
elsa hallbäck
Victoria Dalgård
Björn Broqvist
Johan Nyberg
Johan Nilsson

Revisorer under det gångna året var Nils Dåverhög (sammankallande) och Bertil
Andersson. Revisorssuppleant var Lennart Holmdahl.

Valberedningen utgjordes av Ulf T Carlsson (sammankallande), Birger Ahlstrand och
Thord Qvick.

Årets länsstämma var i Karlstad den 8 mars. lngen deltog från Sällskapet.

År 2015 var antalet medlemmar i Naturskyddsföreningen 394, varav 238 var fullbetalande
och 156 familjemedlemmar. Därutöver har 34 medlemmar valt att endast vara
medlemmar i Sällskapet för Naturskydd.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13st (protokollförda) sammanträ den: 2/3
(årsmöte) 30/3 (konstituerande möte), 415,26/5,2418, L419, 12/10,2177,3O1LL, L4112
samt unde r 2016 ett arbetsmöte för programutskick som inte protokollfördes och ett
planerat arbetsmöte den 8 februari inför stämman.

Arbetsområden under året har varit:
o Programverksamheten.
o Yttranden i plansamråd och studiecirkel om kommunens skogsbruksplaner.
o Deltagande i träffar och kampanjer.
o Sällskapets hemsida.
o Färdigställande av Sällskapets 8:e "jubileumsskrift".
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Programverksa mheten i n nefattade 10 olika progra mpunkter.

Den 19 januari inleddes 2015 års programverksamhet av Dan-Axel Hallbäck med en
reseberättelse från Uganda och om bergsgorillor samt många andra djur. 35 åhörare.

Den 15 februari var rubriken ' Dagfjärilar- något för alla". Lundaforskaren Lars Pettersson
berättade om projektet "svensk Dagfjärilsövervakning" och bjöd in värmlänningar att bli
fjä rilsrä knare. Programpu n kten drog 3 2 intresserade åhörare.

Den 2 mars hölls årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna såg vi bildspelet "Vad vill vi
med Vänern" av Bengt Brunsell

Den 25 april besökte vi den nerlagda silvergruvan i Nykroppa, där blivande
bergsingenjören Tobias Wiberg Steen visade runt och berättade om gruvhantering och
dess miljöpåverkan förr och nu. Endast 9 deltagare mötte upp på ett mycket bra
arrangemang?

Den 3 maj inföll det årliga arrangemanget Kilsvikens dag/fågelskådningens dag, som
arrangeras av Naturskyddsföreningen i Gullspång och X:ets Kilsvikenfond.

Den 5 juni firade vi Naturnatta på Kummelön. Ulf T Karlsson berättade om fåglar vid
ölmeviken och om de förändringar som skett under alla de år han följt fågellivet där.
Kvällens matsäck avnjöts med musikunderhållning av Rune Blidh och lockade ca 35
personer.

OBSI Det blev ingen slåtter av ängen på Sibberön i år p.g.a för lite engagemang året
innan. Föreningen har meddelat kommunen att vi avslutar vår skötsel av ängen.

Vi hade ingen egen svamputställning i år. Vi var istället inbjudna till den utställning som
Svampkonsulenternas Riksförbund arrangerade, isamband med riksträffen på Prästeruds
Herrgård den 13 september, som Christina Brunsell var värd för.

Den 4 oktober under kampanjen "Miljövänliga veckan" med årets tema - byt till ECO -

besökte vi Västanå gård. Birger Hedberg berättade och visade gården, som drivs helt
ekologiskt med mjölk, rapsolja och köttproduktion. 22 personer, varav 3 barn, deltog i

den intressanta familjedagen.

Den 5 oktober visade Dan-Axel Hallbäck imponerande bilder och berättade om lndiens
natur, kultur och dess tigrar för cirka 30 intresserade åhörare.

Den 9 november var en mycket intressant kväll, där Torsten Rönn med bilder visade på

likheter mellan biologi och militärteknik.

Den 7 december kallade med en stor och dyr annons till ett diskussionsmöte med
rubriken - vod vill vi med föreningen. Kajsa Grebäck från Naturskyddsföreningens region
kansli i Örebro var inbjuden, för att inspirera och hjälpa oss nu när gnistan i föreningen
börjar tryta. Nio personer deltog, de flesta från styrelsen och endast ett nytt ansikte av

våra 435 medlemmar syntes till. - Kotastrof !
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Yttrande har lämnats iföljande planärenden:
Samrådsyttrande för Vålösundet östra del 5 och 6.

Skrivelser / Studiecirkel
Den senaste skogsbruksplanen frän2OL3, granskade vi i en studiecirkel efter att den
presenterats på ett medlemsmöte av kommunens miljösamordnare. Studiecirkeln som
avslutades i mars 2015 resulterade i debattartiklar i Kristinehamnsposten samt en utförlig
skrivelse till kommunen. Skrivelsen har fått kommunen att tänka till och börja strukturera
planerna kring den tätortsnära skogen.

Deltagande iträffar.

Vandrinesled Nötön - Arskagen.
Lena Karlsson och KjellJohansson deltog i informationsmöte med kommun och
Länsstyrelsen om planer för vandringsled vid Nötön - Arskagen.

Vindkraft på rätt plats.
Lördag tO/tO deltog Bengt Brunsell i en utbildning i Karlskoga om vindkraft och dess
placering.

Hållbart liv.
Christina Brunsell representerade Naturskyddsföreningen vid mässan "Hållbart liv", som
handlade om hållbar och miljövänlig konsumtion, i Karlstad lö10/L0.

Vdnerdagen.
Bengt Brunsell var på Vänerns vattenvårds förbunds Vänerdag i Mellerud den 5 november

övrigt.
Föreningen har ansökt om bidrag, till den 8:e skriften och fått beviljat, 25 000 kr i

projektbidrag av Naturskyddsföreningen och 15 000 kr från Kristinehamns kommun för
tryckning av boken.

Sällskapets samlade dokument, från starten 1934 och framåt, har lämnats till
Föreningsarkivet i Karlstad för arkivering. Protokollsböcker, foto, skrifter m.m. finns
därmed tillgängligt nu och i framtiden för den som vill se föreningens förehavande.
OBS! En hel del ur det arkiverade materialet kan man finna på vår fina hemsida under
rubrikerna: Om oss - Vår Historia

På Sällskapets hemsida presenteras vår verksamhet och annat med anknytning till
Sällskapet och Kristinehamns natur. http://kristinehomn.naturskyddsforeningen.se/

Sällskapets ekonomiska utveckling och ställning framgår av årets resultat- och balans-
räkning.
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När styrelsen nu ställer sina platser till förfogande, sker detta i förhoppningen att
föreningen skallarbeta vidare med att skydda naturen i Kristinehamns kommun och öka
intresset och förståelsen för naturen och dess värden, samt öka miljömedvetenheten och
inspirera till en hållbar livsstil. /1-.-.\

\,

Kristinehamn den 10 februari 20L6.

Christina Brunsell, vice ordförande.
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elsa ha llbäck, sekretera re.

Bengt Brunsell, kassör.

Johan Nilsson, suppleant.

Broqvist, ordförande.


