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Länsförbundets representanter och styrelse 2017
Ordförande
Marie Andersson

Vice ordförande
Katja Kristoffersson

Sekreterare
Nora Lundblad

Kassör
Miriam Schenk

Övriga ledamöter
Ulf von Sydow
Per Hedman
Lena Stig
Bengt-Göran Carlsson
Pieter Fürst
Sven Zachrisson

Suppleanter
Benny Paulsson
Hans Perfors
Kristina Nord

Firmatecknare för länsförbundet, var för sig, har varit kassör Miriam Schenk och ordförande Marie
Andersson. Länsförbundet har postgiro 174518-1

Medlemsantal
Tyvärr minskade antalet medlemmar med 2 stycken från 2016.
År
31 dec 2017
31 dec 2016
31 dec 2015
31 dec 2014
31 dec 2013
31 dec 2012
31 dec 2011
31 dec 2010
31 dec 2009
31 dec 2008
31 dec 2007

Fullbetalande
medlemmar
1660
1684
1643
1662
1656
1612
1607
1508
1518
1569
1625

Familjemedlemmar
1463
1440
1460
1444
1349
1318
1326
1237
1242
1160
1222

Hedersmedlemmar
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Totalt antal
medlemmar

3125
3127
3105
3108
3005
2930
2935
2745
2760
2729
2847

Som många andra organisationer (t.ex. Världsnaturfonden) redovisar Naturskyddsföreningen sedan
2012 medlemssiffrorna (för riksorganisationen, länsförbund och kretsar) med att ange det totala antalet
personer som har varit med i föreningen någon gång under det gångna året. Det innebär att någon som
enbart har varit med några månader under 2014 (exempelvis från maj till augusti) nu ingår i
medlemsräkningen likaväl som den som var med hela året 2014 (dvs från 1 januari till 31 december).
För nästan alla kretsar och länsförbund i föreningen innebär detta en höjning av återbäringen gentemot
tidigare år där antalet medlemmar den 31 december var återbäringsgrundande.
År 2011 kommer att ses som en kalibrering av medlemsantalet och vi startar därför om vår mätning
gällande minskning/ökning av medlemmar från och med 2011.
Antalet medlemmar bestämmer de ekonomiska ramarna för kretsarna och länsförbundet. Varje
fullbetalande medlem genererar 20 kr till kretsen och länsförbundet får 10 kr i återbäring. Dessutom
får varje krets 3 500 sek tillbaka på inbetalade medlemsavgifter och länsförbundet får 15 000 sek
tillbaka.

Styrelsens interna arbete
Styrelsens arbetsutskott har träffats vid 4 protokollförda tillfällen. Utöver detta har hela styrelsen
träffats vid 4 protokollförda tillfällen varav det ena var i anslutning till länsstämman.

Länsstämman 2017
Länsstämman 2017 hölls på Camp Ånn, Duved, den 20-21 maj. Programmet på lördagen innehöll
stämmoförhandlingar, besök i Ånnsjöns fågelskyddsområde respektive Handölsforsarna, beslut om
inskickande av debattartikel om föreningens mobilisering för inventering av skog i nordvästra Sverige,
information om Kanadarödingprojektet i Ånnsjön och diskussioner om angelägna frågor.
Söndagsmorgonen tillbringade vi i fågeltornet vid Nätaholmen där vi åt frukost och bland annat såg
gråhakedopping, smålom, dvärgmås, viggar, rödbenor, grönbenor, småspovar, blåsänder, krickor och
knipor.

Kansliet
Kansliet har under 2017 jämfört med 2016 arbetat mer med stöd till länsförbund och kretsar. Kansliet
medverkade bl a vid länsstämman i Ånn i maj och deltog i årsmötet med Bergskretsen, tillsammans
med Eva Wiberg. På mötet beslutades att lägga kretsen vilande.
Kansliet har verkat som stöd till länsförbundet och någon krets inför inlämning av uppgifter för
återbäringen från Riks. I övrigt har planeringen av kretskonferenserna har tagit mycket tid, liksom
medverkan i skogsinventeringsprojektet ”Kraftsamling för de sista naturskogarna”, tillsammans med
övriga fjällän. Här bestod länsförbundets med finansiering att ca 140 timmar av kanslitiden ägnades åt
planering och genomförande av projektet.
Något fler timmar än under 2016 har ägnats åt kommunikation med kretsarna och länsförbundet i syfte
att allmänt underlätta den ideella verksamheten och vara en länk mellan Riks och länets ideella.
Ledning
Kansliets styrgrupp har under 2017 bestått av Marie Andersson (länsförbundet Z) och Andro Stenman
och Björn Abelsson (länsförbundet Y). Inga styrgruppsmöten har genomförts under 2017.
Träffar med övriga Regionala kanslier
Kansli Mitt deltog i den oktoberträff i Lund som kanslierna tillsammans med Riks ordnade under
2017. På programmet stod bl a användning av sociala medier, kunskapsdelning mellan kanslierna och
ett besök i Sveriges minsta nationalpark Dalby Söderskog.

Riksföreningen ordnade efter önskemål från de regionala kanslierna en ledarskapsfortbildning i
Stockholm den 6-7 december. Den var mycket bra och användbar. Kommer att följas upp under 2018.
Kretskonferenser
Med stöd av styrgruppen för kansliet genomfördes två kretskonferenser i region Mitt under 2017, en i
början av året i Gällö (i stället för den konferens som inte kunde genomföras hösten 2016) och en
under hösten i Revsund. Konferensen i Gällö handlade mycket om samverkan mellan kretsarna i länen
och de frågor som styrelsemedlemmarna ville diskutera. En metod för coachande ledarskap användes
vid dessa diskussioner.
Konferensen i Revsund behandlade främst förslaget till nya verksamhetsriktlinjer. Stina Lindblad
presenterade Riksföreningens förslag. Länsförbunden har vid båda konferenserna beslutat att fördela
resekostnaderna på samtliga kretsar, oavsett deltagande. Deltagaravgiften har varit 300 kr för två dagar
med mat och boende.
Övrigt
Kansliet har tillsammans med länsförbundets Bengt Warensjö representerat föreningen i Jämtlands län
vid Miljömålsdagarna i Östersund i maj och på Bushresan i Bräcke tillsammans med länsförbundets
Per Hedman.
Kansliet har stöttat skogsaktiva i länet i samband med tips om avverkningsanmälningar av två
skogsområden nära gränsen till Västernorrland.

Externa aktiviteter
16/1
Lena Stig deltog i ett telefonmöte för arbetsgivarna för de regionala kanslierna.
10/9
Ulf von Sydow, Lena Stig, Per Hedman och Katja Kristoffersson gjorde en utflykt till
Strangellbodarna, för att se över vad som måste åtgärdas. Det mest akuta, en hängränna,
transporterades dit på cykelkärra och skruvades upp.
20/9
Nora Lundblad och Per Hedman deltog i Klimatseminariet, som anordnas av Östersunds kommun, på
OSD.
29/9
Per Hedman deltog vid invigningen av Jämtkrafts projekt vid Billstaån.
18-19/10
Vid konferensen om omställning till fossilfritt flyg som hölls på Frösö Park 18-19 oktober deltog Per
Hedman.
11-12/11
Katja Kristoffersson deltog i kretskonferensen i Bräcke där det diskuterades kring den nya
Framtidsstrategin som ska ersätta verksamhetsriktlinjerna. Det var en mycket trevlig helg, där
medlemmar från både Jämtland-Härjedalen och Västernorrland deltog.

Utan datum
Inventering av nyckelbiotoper i naturskog
Lena Stig har under sommaren och hösten 2017 deltagit i inventering av naturskogar i Strömsund och
Gråvalen. Under senhösten inventerades även Vackellandssjön i Ragunda. Inventeringsresultat har
skickats till Skogsstyrelsen.
Viltförvaltningsdelegationen
Länsförbundet har representerats av Bengt-Göran Carlsson, samt Per Hedman som ersättare för Karin
Eriksson.
Ett sorgens år
2017 har varit ett tungt år. Mycket har hänt, som har tagit fokus från det som vi i styrelsen vill jobba
med; att fajtas för människa och miljö! Men ett ideellt arbete kommer aldrig att bli mer än ideellt;
varje medlem gör så gott hon eller han mäktar med. Vi hoppas på att kunna hämta nya krafter och att
vi under nästa år kan få fokusera på vårt viktiga arbete!

