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NATURSKYDDSFÖRENINGEN 
SUNDSVALL - ÅNGE 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 

 
 

Styrelsen 
 

Styrelsen som valdes på årsmöte den 7 mars och extra årsmöte den 8 maj 2012, har 
bestått av 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Den 8 maj beslöt extra årsmöte 
att Naturskyddsföreningen Sundsvall och Västra Medelpads Naturskyddsföreningen 
skulle gå samman och bildade då Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge. 

 
Lisbeth Jakobsson  ordförande 
Björn Abelsson  vice ordförande 
Bengt Carlsson  kassör 
Hans Andersson  sekreterare 
Lena Almén   ledamot 
Ann-Sofie Dahlgren  ledamot 
Marie-Louise Henriksson ledamot 
Lena Norell   ledamot 
Charlotte Tingsjö  suppleant 
Therese Wennerberg  suppleant 
 
Fältbiologerna har detta år varit utan representant. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda styrelsemöten. 
 
Sedan 2010 räknas antalet medlemmar med rullande medlemskap. Det innebär att 
alla som stött oss med sitt medlemskap under ett år bakåt räknas som medlemmar, 
inte bara de som var medlemmar vid årets slut. 
 
Kretsen hade 2012 1940 medlemmar, varav 835 var familjemedlemmar och 1 
ständig/hedersmedlem, baserat på antal medlemskap under 2012. 
 
I Länsförbundet Västernorrland har kretsen representerats av Jan-Olof Tedebrand 
och Lisbeth Jakobsson. 
  
I Medelpads kustvattenområde, ett delområde i Västernorrlands vattenmyndighet, har 
kretsen representerats av Lena Almén. 

I kommunen och Naturskyddsföreningens Naturskyddsfond sitter som ordinarie 
ledamöter för Naturskyddsföreningen Andreas Aronsson, Tina Jonsson, Håkan 
Lidström och som ersättare Lena Almén, Hans Andersson och Roy Resare. 

I kommunens Natur- och friluftsråd representeras kretsen av någon styrelsemedlem 
vid träffarna. 
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Programblad har utkommit till kretsens huvudmedlemmar februari och september. 
Det har där poängterats att programmen kommer i fortsättningen endast ut på vår 
hemsida, via e-post och vid önskemål via posten. En påminnelse om varje 
kommande engagemang skickades via e-post till medlemmar som så önskade. 
 
Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens studieförbund. Alla föredrag och 
utflykter sker i samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Kretsens hemsida, www.naturskyddsforeningen.se/sundsvall-ange  uppdateras av 
vår webbmaster Hans Almén. 

Skrivelser 
2012-02-27. Till Mikael Löfqvist, Sundsvalls vatten om Bra Miljöval fjärrkyla. 
 
2012-05-05. Till stadsbyggnadsnämnden, Sundsvalls kommun. Synpunkter på 
ansökan om bygglov för vindkraftverk Österro 2:7 m.fl. 

  
2012-05-09. Till Sundsvalls kommun. Åsikter på översiktsplan Sundsvall 2021. 

 
2012-05-10. Till kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun. Gör ett kommunalt natur- 
och friluftsreservat av området Södra Berget! 
 
2012-05-14. Till Mark- och miljödomstolen, Östersund. Överklagande av 
Miljöbalktillstånd Hov 10:1. Diarienummer 551-7114-10. 
 
2012-05-20. Till Trafikverket. Ärende TRV 2012/22825, samråd om väg E4, bro över 
Vaplebäcken. 
 
2012-08-24. Till Eolus Vind AB. Om vindkraftverksprojekt i Stockåsbodarna. 
 
2012-08-24. Till Pöyry SwedPower AB. Vindkraft i Bjäråsen, vindkraft i Björnberget, 
vindkraft i Gubbaberget. 
 
2012-09-11. Till koncernstaben, Sundsvalls kommun. Samråd om förslag till 
reservatsbeslut och skötselplan för Norra Stadsberget. 
 
2012-10-16. Till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Komplettering till 
överklagande av mark- och miljödomstolen, Östersund, Hov 10:1 diarienummer 551-
7114-10. Dom den 7 september. 
 
2012-11-06. Till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen. Ansökan av maximalt 18 
vindkraftverk vid Nylandsbergen, Sundsvalls kommun.  
 
2012-11-19. Till kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun. Gör ett kommunalt natur- 
och friluftsreservat av området Södra Berget! 
 
2012-11-23. Samrådsremiss. Förstudie för väg 86, Bergsåker, Kovland i Sundsvalls 
kommun. 
 
Vid några tillfällen har föreningens åsikter framkommit i lokala dagstidningar. 
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Programverksamheten 
 
18 februari. Natursnoksträff vid Sidsjön. 
 
7 mars. Årsmöte. Därefter presenterades Natursnokarna av ledarna Lena Norell och 
Michael Wallentin. 
 
17 mars. Djurspår i snön på Norra Berget. Tillsammans med Natursnokarna. Ledare 
biolog Andreas Aronsson.  
 
14 april. Natursnoksträff vid Sidsjön. 
 
21 april. Klädbytardag hos Studiefrämjandet. 
 
6 maj. Fågelskådningens Dag på Stornäset. Samarrangemang med Sundsvalls 
Ornitologiska sällskap. 
 
19 maj. Natursnoksträff på Stornäset. 
 
16 juni. Natursnoksträff vid Sidsjön. 
 
17 juni. De vilda blommornas Dag i Vigge. Samarrangemang med Medelpads 
Botaniska Förening. Ledare Jan-Olof Tedebrand. 
 
2 september. Svampens Dag vid Svarttjärn. Ledare Hans Andersson och Siv 
Norberg. Samarrangemang med Sundsvalls Mykologiska Sällskap och 
Svampfärgarsällskpet. 
 
9 september. Skogens Dag vid Sidsjön. I samverkan med Miljökontoret och 
Skogsstyrelsen. 
 
21 september. Framtidsveckan. Information om hudvårdsartiklar och plastföremål för 
barn. Platsen var Stora Torget i samverkan med Miljökontoret. 
 
20 oktober. Vargsafari i Västra Medelpad. Ledare Tryggve Hedtjärn. 
 
14 december. Julfest i Matfors. Ett knytkalas med Björn Abelsson som samordnare. 

 
Natursnokarna 

 
Verksamheten pågick endast första delen av året p.g.a. att ledaren Lena Norells tid 
inte räckte till. Föreningen saknar ytterligare natursnoksledare och annons efter 
sådan har länge funnits på vår hemsida. 
De utflykter som genomfördes var från vintrigt landskap vid Sidsjön till våren på Alnö. 
Det roliga är att det var ungefär lika många vuxna som barn med på utflykterna. 
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Natursnoksverksamheten uppmärksammades av Naturskyddsföreningens 
huvudkontor som delade med sig av vår erfarenhet till övriga landet.  
 
 

Kustvattenrådet 2012 
 

Under året har Medelpads Kustvattenråd inte haft något möte på grund av 
ordförandes tjänstledighet.  
 

Handla miljövänligt 
 
En inbjudan gick ut till nästa ett hundra restauranger och butiker till frukostmöte i 
januari om jätteräkor. Inte ett enda svar fick vi så det planerade mötet på Scandic 
uteblev. 
 
Klädbytardag genomfördes även i Sundsvall i år när man kunde byta plagg med 
andra.  
 
Framtidsveckan är ytterligare ett nytt, frivilligt samarbete mellan organisationer, 
företag, länsstyrelse och kommuner. Huvudsyftet är att arbeta för en hållbar 
utveckling. Genom att annonsera gemensamt får man större uppmärksamhet och 
bättre mediabevakning. Framtidsveckan genomfördes vecka 38 och var full av 
aktiviteter. Varje dag visade vi en naturfilm i Studiefrämjandets lokaler. Denna årligen 
återkommande vecka är tänkt att bli en hjälp till Omställning Sverige! 
 
Informationsbord en dag på torget om kemikalier i hudvårdsartiklar.  
 
Miljövänliga veckan hade temat fisk och skaldjur. Några butiker inventerades på 
förekomst av fiskarter i den manuella disken och resultatet rapporterades till riks. 
 
De två Willybutikerna i Sundsvall är Bra miljöval märkta sedan några år. Vid flera 
tillfällen granskades butikerna för att kontrollera att kraven följs. Kraven skärps hela 
tiden.  

 
Idémöte för naturvård och Naturvänliga veckan hölls den 24 

november. 
 

Lena Almén deltog för föreningens räkning. 
 
På samma sätt som Naturskyddsföreningen under ett antal år jobbat med en 
Miljövänlig vecka under hösten har man nu tänkt sig att också ha en vecka under 
våren då man arbetar och för fram det vi kan göra för vår Natur. Dagen innehöll 
rapporter från föreningar som under 2012 prövat att jobba med detta tema. Goda 
idéer gavs och inspirerade. 
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Naturskyddsföreningens riksstämma i Falkenberg 2012 
 

Lör- Sön 16-17 juni 
 
Knappt 350 deltagande varav 175 röstberättigade ombud. Lisbeth Jakobsson deltog 
som ombud för kretsen.  
 
Inledningstal av ordförande Mikael Karlsson. Korta tal av generalsekreterare Svante 
Axelsson, fältbiologernas ordförande Salomon Abresparr och vice ordförande Sara 
Vikström Olsson. 
 
Sedvanliga förhandlingar efter val av stämmoordföranden Tomas Kåberger, bisittare, 
sekreterare och justerare. 
 
Tre propositioner och 91motioner.  
Propositionerna:  

• Stämman beslutade att ingen förändring av medlemsavgiften för de två 
kommande åren.   

• Fem hedersmedlemmar invaldes 
• Beslutades att stadgeändringar skulle ses över. 

 
De 91 inkomna motionerna var indelade i sex olika grupper: Stadgar och ekonomi, 
Naturvård, skog och jakt, Klimat m.m., Föreningsutveckling och Miljö och 
konsumtion. Lisbeth deltog i miljö och konsumtionsutskottet. Utskottsarbeten och 
stämmobesluten upptog den största delen av de två dagarna. 
 
Mikael Karlsson omvaldes till ordförande. Av styrelsens ledamöter var fyra omval och 
sex nyval.  
 
Stämman beslutade att anta två uttalanden, dels om kärnkraft och dels om 
övergödningskris i Laholmsbukten.   
 
Verksamhetsriktlinjerna togs på stämman i Gävle 2010 och gäller fram till 2015. De 
fem prioriterade områden är: Skog i nord och syd. Jordbruk och livsmedelstrygghet, 
Klimatförändringar, Miljögifter i samhälle och natur och Marina ekosystem och fiske. 
Riksföreningen kan bara stimulera oss att engagera oss i dessa områden inte styra.  
 
Riksstämmoprotokollet 2012 finns på www.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se 
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Höstkonferens - Hur gör vi då? 
 

Naturskyddsföreningens Höstkonferens 2012 hölls den 23 november i Folkets hus 
Stockholm. 
Deltog från föreningen gjorde Lena Almén. 
 
Fokuset för konferensen var satt på de möjliga lösningarna på problemen vi står 
inför. 
Det handlade om ekonomin, klimatet och framtiden. Många av våra ledande 
debattörer i miljöfrågor var inbjudna och jag vill gärna nämna några av de mest 
inspirerande. Mattias Klum och Johan Rockström talade över ämnet ”Vår tid på 
jorden” och pekade ut många saker som vi var och en kan bidra till på ett positivt och 
konstruktivt sätt för att bevara vårt klot till framtida generationer. De har tillsammans 
givit ut boken Vår tid på jorden  
: välfärd inom planetens hållbara gränser. 
Björn Sandén var en för mig ny och mycket intressant föreläsare som talade om ”På 
tröskeln till en industriell revolution”. 
Miljöministern Lena Ek ställdes till svars för en del av Sveriges tillkortakommande av 
bl.a Svante Axelsson och Carolina Klüft. Deltagare från politiska partier gavs 
möjlighet att komma med goda idèer inför framtiden och fokuset som var satt på 
möjligheter gav inspiration till att jobba vidare för ett hållbart klot. 
 

Sundsvalls Natur- och friluftsråd 
 

Förra året bildade kommunen ett Natur- och friluftsråd för att stärka samarbetet 
mellan natur, friluftsliv, folkhälsa, kultur och miljö. Rådet har träffats fem gånger 
under året och ett gemensamt program med programpunkter från föreningarna 
kommer ut före mars 2013.  

 
Sundsvalls Naturskyddsfond 

 
För att stärka naturvårdens ställning i kommunen bildade Naturskyddsföreningens 
krets i Sundsvall tillsammans med Sundsvalls kommun en särskild fond år 1995, 
insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond. Styrelsen i fonden består av 
ledamöter från Naturskyddsföreningen Sundsvall, politiker från kommunen plus några 
tjänstemän från kommunens miljökontor och stadsbyggnadskontor. Fonden har 
under verksamhetsåret från Naturskyddsföreningen representerats av Andreas 
Aronsson, Tina Jonsson och Håkan Lindström som ordinarie och Lena Almén, Hans 
Andersson och Roy Resare som ersättare. 
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Ekonomi 
 

NFSu Årsredovisning 2012      

Balansrapport        

Tillgångar    Utg.balans  Ing. Balans   

 Övriga fordringar  0,00  0,00   

 Skattekonto  2,00  2,00   

 Summa övr.fordr.  2,00  2,00   

 Kassa och bank  257,50  -3,50   

 Kassa Natursnokarna 0,00  0,00   

 Kassa IKEA-pengar  2194,90  2491,90   

 Plusgiro   18003,07  21899,41   

 Företagskonto NB .. 97172 17169,28  6286,55   

 Företagskonto NB …20271 52199,08  50000,00   

 Summa kassa o bank 89823,83  80674,36   

Summa tillgångar   89825,83  80676,36   

         

Eget kapital och skulder  Utg.balans  Ing.balans   

 Eget kapital  -74459,63  -82142,92   

 Föreg.års resultat  -6216,73  7683,29   

 Redovisat resultat  -9149,47  -6216,73   

 Summa eget kapital  -89825,83  -80676,36   

 Summa skulder  0,00  0,00   

Summa skulder och eget kapital 89825,83  80676,36   
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Resultatrapport 

Intäkter    2012  2011  
Budget-
2013 

 Medlemsavg.  23340,00  22620,00  25850 

 IKEA-pengar Natursnok. -2611,00  10000,00  0 

 SFr aktivitetsbidrag  1650,00  2100,00  2000 

 Övr.gåvor o.ersättn.  620,00  2584,00  0 

 Räntor sparkonton  3081,81  395,23  3500 

Summa intäkter   26080,81  37699,23  31350 

         

Kostnader   2012  2011  
Budget-
2013 

 Programblad 2 st  0  13393,90  0 

 Lokalhyror  3731,00  4446,00  3700 

 Årsmöte mm  1766,00    1000 

 Programverksamhet  1400,00  2825,00  5000 

 Natursnokarna  0,00  3193,60  2000 

 Datorprogram  1135,00  2075,00  1150 

 Utbildn.Konf.delt.  1760,00  2810,00  5000 

 Repr.Gåvor  50,00  1145,00  1000 

 Reseersättning mm  1841,00  754,00  5000 

 Porto,Bg,Pg  1000,00  737,00  900 

 Övr.kostnader  1470,34  103,00  800 

 Trycksaker,böcker  2778,00  0,00  5800 

Summa kostnader   16931,34  31482,50  31350 

         

Resultat    9149,47  6216,00  0 

 
 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall org. nr 889201-5606 
 
 
 
Björn Abelsson Lena Almén   Hans Andersson 
 
 
 
Bengt Carlsson  Ann-Sofie Dahlgren  Lisbeth Jakobsson 
 
 
 
Lena Norell  Marie-Louise Henriksson Charlotte Tingsjö 
 
 
 
Therese Wennerberg 


