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Datum: 2021-05-10  
Tid: 19.00-21.18  
Plats: Digitalt/Zoom  
  
  
§ 1. Öppnande av Länsstämman 2021  
Ordförande Nora Lundblad hälsar välkomna och öppnar stämman kl. 19.00  
  
§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd  
Röstlängden fastställs till 9 personer.  
Ombud: Pieter Furst (Vattudalen), Eva Johnsson (Vattudalen), Bengt Strömstedt (Vattudalen),  
Mats Ricklund (Västra Härjedalen), Siv Ricklund (Västra Härjedalen), Bengt-Göran Carlsson  
(Åre), Mikaela Leander (Åre), Paul Van den Brink (Krokom,) Eva Wiberg (Östersund)  
  
Övriga närvarande: Anja Eliassson (styrelseledamot), Lena Stig (Viceordförande), Ulf von Sydow  
(styrelseledamot), Miriam Schenk (kassör), Nora Lundblad (ordförande), Anja Eliasson  
(styrelseledamot), Hilda Sigge (sekreterare), Katja Kristoffersson (kansliet), Maria Danvind 
(kansliet)  
  
§ 3. Behörigt utlysande om stämma  
Länsstämman utlystes minst 1 månad innan mötet.  
    
§ 4. Val av ordförande för stämman� 
Maria Danvind väljs till ordförande för stämman.  
  
§ 5. Val av sekreterare för stämman  
Hilda Sigge väljs till sekreterare för stämman.  
  
§ 6. Val av justerare  
Anja Eliasson och Siv Ricklund väljs till justerare för stämman.  
  
§ 7. Fastställande av dagordning.  
Länsstämman fastställer dagordningen.   
  
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper  
Nora föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 (bilaga 1)   
En justering görs under Ekonomi - sista meningen stryks.  
  
Miriam föredrar kassörens rapport samt resultat- och balansrapporten för 2020  
Bilaga 2 Rapport från kassören i samband med årsbokslutet 2020  
Bilaga 3 Balansrapport� 
Bilaga 4 Resultatrapport  
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§ 9. Revisorernas berättelse  
Miriam föredrar revisorernas berättelse (bilaga 5).  
  
§ 10. Fastställande av räkenskaper  
Länsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2020.  
  
§ 11. Ansvarsfrihet för föregående års styrelse   
Länsstämman ger ansvarsfrihet till föregående års styrelse i enlighet med revisorernas förslag.  
  
§ 12. Fastställande av Verksamhetsplan 2021  
Länsstämman fastställer Verksamhetsplan 2021 (bilaga 6) med uppdraget nedan som tillägg: - 
Stämman ger styrelsen i uppdrag att fundera över hur den vill arbeta och eventuellt ta fram 
aktivitetsplan kopplad till verksamhetsplan för 2022  
  
§ 13. Val av ordförande i länsförbundet tillika ordförande i styrelsen  
Valberedningen har föreslagit Nora Lundblad för omval till ordförande  
  
Länsstämman beslutar att välja Nora Lundblad till ordförande 2021/2022.  
  
§ 15. Val av övriga styrelseledamöter och deras mandatperioder  
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter: � 
  
Miriam Schenk – omval till 2023  
Bengt Strömstedt – nyval till 2023  
  
Från 2020 kvarstår följande ledamöter:  
Anja Eliasson – till 2022  
Hilda Sigge – till 2022  
Ulf von Sydow – till 2022  
Lena Stig – till 2022  
  
Till suppleant  
Eva Jonsson – omval till 2022  
Pieter Furst – nyval till 2023  
  
Länsstämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt valberedningens 
förslag.  
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§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Valberedningens förslag:   
  
Revisorer  
Thure Mårtenson – nyval till 2022  
Magnus Bjurling – omval till 2022  
  
Revisor suppleant  
Karin Kellström - nyval till 2022  
  
Länsstämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag.  
  
§ 17. Val av valberedning  
Länsstämman beslutar att välja Paul van den Brink till valberedning samt att ge honom mandat 
att själv utse fler ledamöter till valberedningen tillsammans med styrelsen.   
  
§ 18. Antagande av nya stadgar  
Länsstämman beslutar att anta de nya stadgarna.  
  
§ 19. Val av ombud till Riksstämma  
Länsstämman beslutar att välja Ulf von Sydow till ombud för riksstämman för Länsförbundet 
och Nora Lundblad till ombud för Västra Härjedalen som överlåtit sin plats till Länsförbundet.  
  
§ 20. Val av styrgrupp till kansliet  
Den avgående styrelsen för länsförbundet föreslår till representanter för kansliets styrgrupp;  
Lena Stig och Nora Lundblad.    
  
Länsstämman beslutar att välja styrgrupp enligt styrelsens förslag, båda väljs på 1 år.  
  
§ 21. Fastställande av Wetterhallsfond  
Länsstämman beslutar att enligt styrelsens förslag (bilaga 7) fastställa fondens innehav till 111 000 
kr samt ge styrelsen i uppdrag att se över placeringen utav fondens medel samt utdelning under 
kommande verksamhetsår  
  
§ 20. Länsstämmans avslutande   
Maria Danvind avslutar länsstämman kl. 21.18   
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Justeras:  

 
Anja Eliasson (justerare)      
    
  

 
   
Siv Ricklund (justerare)  
  
 

  
Hilda Sigge (mötessekreterare) 
 
 

 
 
 
 

Maria Danvind (mötesordförande)    
  
  

 
  
  
  � 
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Verksamhetsberättelse kalenderåret 2020 
 

Länsförbundets styrelse och representanter 2020 
 
Ordförande    Vice ordförande  
Nora Lundblad    Lena Stigh 
 
Kassör    Sekreterare 
Miriam Schenk   Hilda Sigge 
 
Ledamöter    Suppleant 
Anja Eliasson    Eva Jonsson 
Per Hedman 
Ulf von Sydow    
Pieter Fürst   
 
Revisorer    Revisorssuppleant 
Aina Mesch        Thure Mårtensson 
Magnus Bjurling 
 
Valberedning 
Paul Van den Brink  
 
 
Firmatecknare för länsförbundet, var för sig, har varit Nora Lundblad (ordförande) och Miriam 
Schenk (kassör).  
 
Länsförbundet har postgiro 174518–1.  
 
  

Nora Lundblad
Bilaga 1
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Medlemsantal 
Antalet fullbetalande medlemmar har ökat med 20st mellan 2019 och 2020.  
 
År Fullbetalande 

medlemmar 
Familje- 
medlemmar  

Heders- 
medlemmar 

Totalt antal 
medlemmar 

2020 1724 1047 2 2773 
2019 1704 1533 2 3239 
2018 1683 1522 2 3207 
2017 1660 1463 2 3125 
2016 1684 1440 3 3127 
2015 1643 1460 2 3105 
2014 1662 1444 2 3108 
2013 1656 1349 2 3005 
2012 1612 1318 2 2930 

 
Naturskyddsföreningen redovisar 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 2020 (exempelvis från maj till augusti) nu ingår i medlemsräkningen likaväl som 
den som var med hela året 2020 (dvs från 1 januari till 31 december). Under 2019 gjordes en 
justering i hur antalet familjemedlemmar beräknades, därav minskningen av antalet 
familjemedlemmar.  
 
Antalet medlemmar bestämmer återbäringen 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 kr tillbaka på inbetalade medlemsavgifter och länsförbundet får 15 000 kr tillbaka.  

 

Kansliet  
Året har för oss som för många andra verksamheter inneburit en stor omställning till digitalt vad 
gäller möten och webbinarier. Den digitala vanan hos ideellt aktiva i föreningen har ökat snabbt 
under året på de flesta håll.  
 
Kansliet har under 2020 liksom tidigare arbetat mest med stöd till länsförbund och kretsar. 
Arbetsinsatsen för den näst största posten ”Kommunikation” har ökat rejält från 2019. En 
tänkbar anledning är att vi alla spenderat mer tid framför datorn och därmed kommunicerat mer.  
 
Kansliet har under året framförallt stöttat kretsarna Bräcke, Nedre Härjedalen och Höga Kusten - 
Ådalarna. Nedre Härjedalens planerade styrelse-uppstart fick tyvärr ställas in pga corona. Även 
stora delar av aktiviteterna i projektet Pina en Lupin för Höga Kusten - Ådalarna resp. Bräcke 
fick ställas in, vilket inte medfört att antalet aktiva där blivit fler. Vid kretskonferensen i Gällö i 
februari bildade inbjudna medlemmar i Bräcke en sorts ”arbetsgrupp” och sommaraktiviteter 
diskuterades. Maria Danvind träffade gruppen i Pilgrimstad i mars för att planera för Pina en 
lupin och en träff om Brunkulla med länsstyrelsen. 
 
Länsförbundet Jämtland-Härjedalen fick under 2020 Blixtmedel för att ordna Pina en lupin i 
Bräcke, i samarbete med Bräcke Handelsträdgård. En aktiv medlem i Bräcke-kretsen var 

Nora Lundblad
Bilaga 1

Nora Lundblad
Bilaga 1
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kontaktperson för projektet. Projektet resulterade i en halvfull container med lupiner, några 
medieinslag och Handelsträdgården var nöjda och positiva till en fortsättning. 
 
Träffar med övriga Regionala kanslier 
Endast en digital konferens ordnades under året, två halvdagar i maj. Där behandlades frågor om 
påverkansarbete, digital verksamhet i föreningen och strategisk kommunikation. Jag och några av 
mina kollegor på Regionala kanslierna deltog också i den ”Motionsverkstad” inför stämman 2021, 
som länsförbunden ordnade i Hallsberg i januari. 
 
 
Aktiviteter utförda av kansliet 
Kansliet representerade länsförbundet vid några tillfällen under året: 

- januari: samverkansmöten med organisationer som Biofuel Region, Globala Skolan, 
Technicus, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i frågor som rör Lärande för Hållbar 
Utveckling (LHU). 

- juli: botanikträff med floraväktare i Timrå kommun för diskussioner om ängs- och 
betesmarksskötsel. 

- augusti: inspirationsdag med utomhuspedagogiska övningar med Edsele friskola, inbjuden 
av rektor. 

- oktober: ordnade en helg i Sånfjället för medlemmar från Jämtland-Härjedalen - insamling 
av björnspillning för årets björninventering. 

- november: byggde bihotell och informerade om föreningen vid Hållbarhetsfestival på 
Hola Folkhögskola, tillsammans med två aktiva medlemmar. 

 
 
Styrgrupp Kansliet 
Kansliets styrgrupp har under 2020 bestått av Nora Lundblad och Per Hedman för 
Länsförbundet Z samt Staffan Landström och Björn Abelsson för Länsförbundet Y och 5st 
styrgruppsmöten har genomförts.  
 
Under 2021 anställdes ytterligare en person på kansliet för att arbeta 25% med kommunikation 
för Västernorrland och Jämtland. 
 

Strangells Stiftelse 
Föreningen är en av fyra delägare av Strangells stiftelse (www.strangellsstiftelse.se). Förutom 
länsförbunden i Västernorrland och Gävleborg är även Djurens Rätt delägare. Under året har 
bidrag getts till Utbildningsmaterial för barn om rovdjur (De 5 stora, Järvsö), Fågelholksutdelning 
till skolbarn Nordanstig (Omställningsnätverket), Fågelholksuppsättning Storsjöns golfklubb och 
Ånnsjöns fågelstation, Skrift om svamp i Västernorrland (Sundsvalls mykologiska sällskap).  
Pandemiåret 2020 har gjort att aktiviteten i stiftelsen gått ned. Stiftelsen har ett aktiekapital på 
drygt 25 miljoner, fonder knappt 3 miljoner och ett fritt kapital på ca 4,5 miljoner kr. Det finns en 
kapacitet att dela ut ca 500 000 kr/år. Länsförbundet har representerats i stiftelsen av Ulf von 
Sydow (ordförande) och Marie Andersson (ledamot). Stiftelsen administrerar också den av 
länsförbundet ägda fastigheten Söre 7:3 utanför Lit som består av 960 ha i huvudsak äldre skog, 
varav ca hälften är naturreservat. Fortsatta diskussioner behövs för hur vi ska nyttja fäbodstugan 
Strangellsbodarna samt ladugårdsbyggnad vilka båda har renoverats under 2019-2020. 
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Aktiviteter 
 
Styrelsens interna arbete  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7st protokollförda möten. På grund av Corona-
pandemin har alla möten genomförts digitalt via Zoom/Teams. Deltagare har även kunnat delta 
på telefon. Mellan mötena har information och brådskande frågor behandlats via mail. Styrelsen 
har under året valt att fokusera speciellt på frågor gällande skog och klimat.  
 
Kretsar  
En kretskonferens anordnades digitalt under två kvällar; den 28 februari och den 1 mars 2021. 
Den handlade främst om utbyte av inspirerande kretsaktiviteter och biologiskmångfald, 
kampanjen rädda bina och aktiviteten Pina Lupina. Totalt deltog 26 personer. Deltagare från åtta 
kretsar var representerade. 
 
Länsstämman 2020  
Länsstämman för 2020 arrangerades för första gången helt digitalt den 10 juni. Detta pågrund av 
coronapandemin.  
 
Ekonomi 
Verksamhetsåret har gått utan stora komplikationer för länsförbundet. På grund av en del 
oklarheter gällande Wetterhalls fond har Nora (ordförande) och Miriam (kassör) gjort en del 
efterforskningar.  
 
Den vilande Bergskretsens bankkonto har avslutats och pengarna, 18 000 kronorna, har förts 
över till länsförbundets konto. Där finns det reserverade för Bergskretsen om/då aktivitet dras 
igång igen.  
  
Skogsgruppen Jämtland  
Länsförbundet har via kansliet fortsatt stötta Skogsgruppen i Jämtland och stödet har utökats 
under året. De har under året haft några planeringsmöten och ordnat inventeringsträffar, 
samtidigt som medlemmar har inlett ärenden och klagomål över avverkningsanmälda skogar till 
Skogsstyrelsen och FSC. I december ordnade Länsförbundet och skogsgruppen ett gemensamt 
webbinarium på temat Skog, klimat och fjällnära skog. Här bjöd vi särskilt in Nätverket Hållbara 
Härjedalen. 
 
Projekt - ’Utvärdering av 30års fjällskogspolitik’  
Länsförbundet har fortsatt drivit projektet att följa upp avverkningssituationen i den fjällnära 
skogen i samtliga fyra fjällskogslän. Inriktningen har ändrats mot ursprunget beroende på 
utvecklingen i frågan. Kontakt har hållits med Skogsutredningen genom deltagande på hearing 
och inskickning av underlag. Ett arbete pågår att skriva ”fjällnära skogsdebattens 40 åriga historia 
med syfte att påverka politiken under hösten 2021.  
 
Debatt  
Länsförbundet har i lokal press vid ett flertal tillfällen fört debatt om skogsbruk men även i 
rovdjursfrågan. 
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Uppdrag  
Länsförbundet har via Ulf von Sydow varit representerat som ledamot i länets Miljö- och 
klimatråd samt i programrådet för det Regionala skogsprogrammet. 
 
Bengt-Göran Carlsson och Karin Ericson är ordinarie ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen i 
Jämtland och Per Hedman är ersättare på uppdrag av Länsförbundet för Naturvårdsintresset.  
 
 

Rättslig process: Örndalen – Björnrike Syd 
 
Bakgrund 
Årekretsen har sedan 2012 samarbetat med Länsförbundet och kretsarna i Härjedalen för att 
rädda ett kungsörnsrevir i Skorvdalen, som ligger strax sydost om Björnrike, Vemdalen. Ända 
sedan 1980-talet har dalgången varit föremål för planer på ett storskaligt fjällturismprojekt 
”Fjällstaden” som dock aldrig blev av p.g.a. finansiella problem. 2008 bildades ett nytt företag 
”Twin Valley” som tog över utbyggnadsplanerna och 2012 gav man projektet namnet Örndalen. 
Stora pengar plöjdes ned i projektet trots att man redan år 2000 visste om att det häckade 
kungsörn i ett bo längst in i dalgången. Ytterligare ett bo upptäcktes 2005 och ett tredje bo 
upptäcktes 2012 vid dalgångens mynning.  
 
Den 23 maj 2013 gav länsstyrelsen bolaget dispens från Artskyddsförordningen för att kunna 
bygga ut skidanläggningen trots örnreviret.  Detta beslut överklagade vi tillsammans med SOF till 
Mark- och miljödomstolen som sedan avslog bolagets dispensansökan. Den 18 mars 2014 
överklagade bolaget domen till Mark- och miljööverdomstolen som den 15 februari 2015 avslog 
bolagets överklagande. Bolaget reviderade sedan sina utbyggnadsplaner så att bebyggelse 
koncentrerades till västra sidan om Skorvan (men antalet bäddar utökades till 5600) och avståndet 
till örnbona ökades till 1000 meter från exploaterat område. Vid Mark- och miljödomstolens 
förhandlingar i Vemhån den 21 mars 2018 avslogs bolagets planer än en gång. Bolaget fick sedan 
inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Den 23 november 2018 överklagade 
bolaget domen till HD (Högsta domstolen) med motiveringen ”prejudikat saknas när det gäller 
hur artskyddsförordningen ska tillämpas i skidanläggningar”(!!).  
 
Under sommaren 2019 prövade bolaget ett helt nytt grepp för att komma vidare med sina planer. 
Bolaget anmälde om samråd till länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för 
anläggningsarbeten m.m. i ett område direkt väster om Skorvan, delvis överlappande det tidigare 
planområdet. Projektet fick namnet Björnrike Syd. Grunden för denna plan var en svaghet i 
miljödomstolens dom från 2018 där man framhöll att domstolens hållning skulle ha blivit en 
annan om ett fågelskyddsområde hade inrättats för att skydda reviret mot intrång från människor. 
Andra fördelar med den nya planen var att man kunde utestänga Naturvårdsverket och oss, 
ideella föreningar, från inflytande i samrådet. Alla kritiska röster kunde man alltså bli av med i 
samrådet!   
 
Händelser under 2020 
För att mobilisera krafter mot exploateringen bildade vi i januari 2020 en arbetsgrupp med 
medlemmar från kretsarna i Åre och Västra Härjedalen, samt Jämtlands Ornitologiska förening, 
Kungsörn Sverige och BirdLife Sverige. Liksom tidigare år hade vi stöd av miljöjurister från Riks 
(Josia Hort och Oscar Alarik). Fast vi inte hade talesrätt i frågan p.g.a. konstruktionen med 12:6-
samrådet, skrev vi i början av april ett yttrande till Härjedalens kommun där vi starkt ifrågasatte 
att ett kommunalt fågelskyddsområde skulle kunna skydda örnreviret mot störningar vid en 
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utbyggnad. Kommunstyrelsen i Härjedalen nonchalerade som väntat vårt yttrande och inrättade 
fågelskyddsområdet vid ks-mötet den 8 april (fastslogs senare enhälligt av 
kommunfullmäktige). Den 3:e juni skrev också Naturvårdsverket ett starkt kritiskt yttrande över 
skyddsområdets möjlighet att skydda örnreviret.  
 
Den 1 oktober gav länsstyrelsen klartecken för utbyggnaden av skidanläggningen Björnrike Syd 
enligt direktiven i 12:6-samrådet. Beslutet fattades av länsstyrelsens chefer utan någon 
uppbackning från sina egna naturvårdshandläggare (vi har under alla år fått ett starkt, men 
informellt, stöd från handläggarna!). Genom Århus-konventionen (som ger ideella föreningar rätt 
att överklaga myndighets-/domstolsbeslut) överklagade vi länsstyrelsens beslut till mark- och 
miljödomstolen. Vårt överklagande undertecknades av länsförbundet, Jorf samt Kungsörn 
Sverige. Vi fick också stödjande underskrifter av Johanna Sandahl (ordförande Riks) och av 
Daniel Bengtsson (fågelskyddsansvarig BirdLife Sverige). I december fick vi senare möjlighet att 
komplettera vårt överklagande med nya fakta i målet.  
 
Den 6 maj 2021 väntar vi fortfarande på Mark- och miljödomstolens dom.  
/Skrivet av Bengt-Göran Carlsson 
  
 
 
 
 



Rapport från kassören - årsbokslutet 2020:

Verksamhetsåret har gått utan stora komplikationer för länsförbundet. Då vi inte längre hade 
arbetsgivaransvaret för kansliet och ingen egen anställd, minskade omfattningen av bokföringen 
rejält.

Bokföring har under året lagts upp enligt följande plan:
Kostnadsställe:
Ordinarie verksamhet 1000
Kansli 2000
Strangell 3000

Projekt:
Strangell 1000
Wetterhalls fond 1200
Fjällnära skog inventering 3000
Naturvårdsgräns projekt 4000
Forskningsresa 2019 5000
Skogsgrupp Jämtland 6000

1) Länsförbund – ordinarie verksamhet:

Länsförbundet fick för den ordinarie verksamhet återbäring/ resestöd av riks på 41.060 kr.
För projektet „Pina en lupin“ betaldes bidrag från riks (9.000 kr) och Länsstyrelsen Jämtland
(2.000 kr).  Totala intäkter var 52.060 kr.
Kostnader för ordinarie verksamheten uppstod med 14.947 kr.
Detta var kostnader för kontorsmaterial (= föreningsarkivet), bankkostnader, 
projektkostnader „pina en lupin“, reseersättning till styrelsen, boendekostnader för 
björnspillesinventering vid Sånfjället.
Den ordinarie verksamheten har gått med överskott 37.112,80 kr.

2) Regionala kansliet:

Den anställde på kansliet bytte arbetsgivare till Västernorrland redan augusti 2019.
Det som kvartstod för länsförbundet Jämtland var en överföring av resterande kanslimedel 
på 20.194,43 kr till Västernorrland samt att betala fackförbundet och försäkring 288 kr. Då 
inget bidrag för kansliet har betalats till Jämtland i år, har kostnadsstället faktiskt gått med 
förlust -20.194,43 kr vilket inte är relevant i detta sammanhang.
Ett belopp på 46.766,67 kr hade bildats som reserv vid förra årets bokslut 2019 som skuld 
för pensionskostnader (i balansräknking, ej resultat). Även denna summan har förts över till 
Västernorrland. Både belopp hade ursprungligen varit „kanslibidraget“ som riks betalde till 
den länsförbund som hade anställningen.
Utträde ur arbetsgivaralliansen beviljades per 2020-07-13. Uppsägning av försäkringsavtalet
med Fora drog ut i tiden pga ej fullständiga handlingar. Blev slutligen klart januari 2021. En 
resterande kostnad på 457 kr ligger som skuld för betalning januari 2021 (ingår i resultatet).

3) Strangell:
Inga händelser som har bokförts under projekt „Strangell“ under 2020.
Redovisning från fjolåret gäller vidare, Strangell enligt nedan för 2016-2020:
Ingångsbelopp buffer vid arvet + 50.000,00 kr
Intrångsersättning Jämtkraft fastigheter Söre 7:3 + 105.433,76 kr
Offertkostnader 2017 för renovering -9.750,00 kr
Renoveringar på byggnader under 2018 - 147.000,00 kr
Bidrag Strangells stiftelse för renovering 28/12 +97.000,00 kr
Utlägg skyltar vid fastighetsgränserna - 2.406,53 kr
Utlägg i samband med uppsättning av skyltar                                  - 269,00 kr  
Belopp kvar inom länsförbund på Nordea bg + 93.008,76 kr

Nora Lundblad
Bilaga 2



4) Forskningsresa 2019:

Inget liknande projekt har funnits 2020 men ett eftersläpp av resekostnader för 2019 på 
3.367 kr har belastat kontot under 2020. Utöver detta som fanns kvar i överskott från 2019 
på 843 kr har denna kostnad haft täkning från länsförbundet. Lf hade ursprungligen lovat att 
bidra med egna medel till finansiering av projektet. Denna summa ”egna medel” hade under 
projektets gång tagits bort, då det fanns nog täkning via andra bidrag.

5) Fjällnära skog 2018-2020:

Länsförbund har stöttat inventering av hotad fjällnära skog i Oviksfjällen genom projektet 
„Inventering fjällnära skog“ sedan 2018. Ett överskott är kvar på 3.393 kr som förslagsvis 
sparas till kommande liknande insatser. Under 2020 har länsförbundet endast bevakat 
utredningen om avverkningsansökningarna.

6) Naturvårdsgränsen 2018-20:

Länsförbundet beslöt att genomföra projektet „Utvärdering av 30 års naturvårdsgräns“ och 
ansökte bidrag på 245.000 kr från Strangells stiftelse. En första utbetalning på 100.000 kr 
kom 28/12/2018 till länsförbundets konto.
Kostnader uppstod för resor på 8.701 kr under 2018.
Det saknas en detaljerad budget för projektet. Styrelsen beslöt vid möte 2019-02-20 att 
komplettera med detaljerad budget vilket inte har skett. Projektet har varit vilande under 
2020. En rapport i samband med skogsutredningen ska skrivas. Styrelsen bör ta beslut om 
användning av kvarstående ressurser under 2020.

7) Förmögenhetsbrottsförsäkrning:
Länsförbundet hadet sedan 2018 en ansökan liggande hos försäkringsbolaget angående 
ersättning från förmögenhetsbrottsförsäkrning. Det har nu så sent som 2020-04-23 kommit 
svar och avslåg av vår ansökan. Ärendet avslutas.

8) Skogsgrupp Jämtland:
Under 2020 har skogsgruppen Jämtland bildats. Länsförbundet beslöt 2020-08-31 att stötta 
gruppen med 2x2000 kr för resekostnader. Hittills har endast 148 kr använts. Kvar 3.852 kr.

9) Wetterhalls fond:
NF Jämtland har sedan tidigare (2002) en inrättad fond ”Wetterhalls Fond”. Information om 
fondens struktur och värde har inte förts vidare de senaste åren. Vid granskning av tillbaka 
liggande dokumentation (föreningsarkivet) framkom ett aktuellt värde på fonden 111.686 kr.
Fonden har särskiljats i bokföringen med projekt 1200.

10) Övrigt: Det ligger kvar en skuld på 9.922 kr för vårt del av totalkostnader av 
kretskonferensen 2019. Jag hade glömt bort att föra över till Västernorrland. Detta kommer 
ske februari 2021.

/Miriam Schenk
2021-02-09
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Balansrapport Sid 1 (av 1)

Naturskyddsföreningen JH, 893200-2713 (01) Utskrifts-ID: 038

Period: 2001-2012
Senast reg verifikat: A:31, Avsl:1
Utskriven: 210209 13:02 av MS

Ingående balanser är preliminära.

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
200101 2001-2012 201231

TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 45 871,00 -45 871,00 0,00

Summa kortfristiga fordringar 45 871,00 -45 871,00 0,00

Kassa och bank

1930 Företagskonto 919 828,05 10 964,70 930 792,75

Summa kassa och bank 919 828,05 10 964,70 930 792,75

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 965 699,05 -34 906,30 930 792,75

SUMMA TILLGÅNGAR 965 699,05 -34 906,30 930 792,75

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

2010 Eget kapital -365 199,49 0,00 -365 199,49

EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT -365 199,49 0,00 -365 199,49

EGET KAPITAL

2098 Vinst/förlust föregående år -455 347,96 -85 962,93 -541 310,89
2099 Årets resultat -85 962,93 72 059,56 -13 903,37

SUMMA EGET KAPITAL -541 310,89 -13 903,37 -555 214,26

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -59 188,67 48 809,67 -10 379,00

Summa kortfristiga skulder -59 188,67 48 809,67 -10 379,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -965 699,05 34 906,30 -930 792,75
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Resultatrapport Sid 1 (av 1)

Naturskyddsföreningen JH, 893200-2713 (01) Utskrifts-ID: 024

Period: 2001-2012
Senast reg verifikat: A:31, Avsl:1
Utskriven: 210209 11:42 av MS

Jämförelsen med föregående år är preliminär.

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1901-1912 2001-2012 2001-2012

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3610 Återbäring fr riks 40,9 1% 41 060,00 41 060,00
3620 Bidrag Region Mitt/ Kansliet 414,3 -100% 0,00 0,00
3621 Överföring kanslimedel -130,0 -85% -19 449,43 -19 449,43
3630 Intäkter Forskningsresa 156,8 -100% 0,00 0,00
3670 Kommunalt bidrag 10,0 -100% 0,00 0,00
3680 Intäkter Övriga projekt 0,0 0% 11 000,00 11 000,00

Summa nettoomsättning 491,9 -93% 32 610,57 32 610,57

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 491,9 -93% 32 610,57 32 610,57

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4820 Arrangerade seminarier mm -1,3 -100% 0,00 0,00

Summa material och varor -1,3 -100% 0,00 0,00

BRUTTOVINST 490,6 -93% 32 610,57 32 610,57

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -3,0 -100% 0,00 0,00
5800 Resekostnader -172,8 -98% -3 515,00 -3 515,00
5810 Biljetter -0,2 -100% 0,00 0,00
6110 Kontorsmateriel -3,1 -27% -2 225,00 -2 225,00
6212 Mobiltelefon -6,0 -100% 0,00 0,00
6530 Redovisningstjänster -2,4 -100% 0,00 0,00
6570 Bankkostnader -0,8 19% -961,20 -961,20
6590 Övriga externa tjänster -2,5 119% -5 477,00 -5 477,00
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -16,9 -66% -5 784,00 -5 784,00
6999 Ingående moms blandad vht 0,0 -100% 0,00 0,00

Summa övriga externa kostnader -207,7 -91% -17 962,20 -17 962,20

Personalkostnader

7215 Löner till tjänstemän 6,15% -132,6 -100% 0,00 0,00
7290 Förändr sem löneskuld -18,8 -100% 0,00 0,00
7331 Skattefria bilersättningar -7,1 -100% 0,00 0,00
7511 Arbetsgivaravgifter för löner -41,6 -100% 0,00 0,00
7512 Arbetsgivaravgift förmånsvärde -5,9 -100% 0,00 0,00
7518 Företagsstöd 14,4 -100% 0,00 0,00
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar -5,3 -86% -745,00 -745,00

Summa personalkostnader -196,9 -100% -745,00 -745,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -405,9 -95% -18 707,20 -18 707,20

RÖRELSERESULTAT 86,0 -84% 13 903,37 13 903,37

Resultat från finansiella investeringar

8423 Räntekostnader skatter och avg 0,0 -100% 0,00 0,00

Summa resultat från finansiella investeringar 0,0 -100% 0,00 0,00

RES EFTER FINANSIELLA POSTER 86,0 -84% 13 903,37 13 903,37

ÅRETS RESULTAT 86,0 -84% 13 903,37 13 903,37
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Resultatrapport Sid 1 (av 1)

Naturskyddsföreningen JH, 893200-2713 (01) Utskrifts-ID: 026

Kostnadsställen: 1000 - Ordinarie verksamhet
Period: 2001-2012
Senast reg verifikat: A:31, Avsl:1
Utskriven: 210209 11:43 av MS

Jämförelsen med föregående år är preliminär.

Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1901-1912 2001-2012 2001-2012

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3610 Återbäring fr riks 40,9 1% 41 060,00 41 060,00
3670 Kommunalt bidrag 10,0 -100% 0,00 0,00
3680 Intäkter Övriga projekt 0,0 0% 11 000,00 11 000,00

Summa nettoomsättning 50,9 2% 52 060,00 52 060,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 50,9 2% 52 060,00 52 060,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4820 Arrangerade seminarier mm -1,3 -100% 0,00 0,00

Summa material och varor -1,3 -100% 0,00 0,00

BRUTTOVINST 49,6 5% 52 060,00 52 060,00

Övriga externa kostnader

5800 Resekostnader -15,9 -100% 0,00 0,00
6110 Kontorsmateriel -2,3 -1% -2 225,00 -2 225,00
6570 Bankkostnader -0,8 19% -961,20 -961,20
6590 Övriga externa tjänster 0,0 0% -5 977,00 -5 977,00
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -10,2 -43% -5 784,00 -5 784,00

Summa övriga externa kostnader -29,2 -49% -14 947,20 -14 947,20

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -30,5 -51% -14 947,20 -14 947,20

RÖRELSERESULTAT 20,4 82% 37 112,80 37 112,80

ÅRETS RESULTAT 20,4 82% 37 112,80 37 112,80
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Verksamhetsplan 2021  

• Allt arbete i föreningen ska ske enligt demokratiska grundprinciper och vara 
transparent.  
 

• Länsförbundet ska ha rollen att yttra sig i frågor som rör hela eller delar av 
länet samt i frågor av mer principiell art. Länsförbundet ska bland annat svara 
på remisser och vid behov nyttja sin talerätt enligt Miljöbalken.  
 

• Länsförbundet ska arbeta för att synliggöra de mest akuta regionala, 
nationella och globala hoten mot människa, natur och miljö̈ samt arbeta för att 
synas, höras och göra skillnad i miljödebatten.  
 

• Länsförbundet ska påverka politiker och andra makthavare, samt institutioner. 
Vår kompetens och höga förtroende gör att vi ska vara en värdefull 
samtalspart i de flesta sammanhang som rör natur och miljö̈.  
 

• Länsförbundet ska jobba för att lyfta fram goda exempel.  
 

• Länsförbundets styrelse och verksamhetsutvecklaren på̊ Kansli Mitt ska bistå̊ 
kretsar vad gäller yttranden och överklaganden.  
 

• Länsförbundet tillsammans med Kansli Mitt arbeta aktivt med att stödja 
kretsar och nätverk i Jämtland och Härjedalen.  
 

• Länsförbundet ska inventera behovet och intresset av och erbjuda utbildning 
för kretsar och medlemmar.  
 

• Länsförbundet ska regelbundet uppdatera sina digitala plattformar.  
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 Undersökning av Wetterhalls fond 

1 

Beslutspunkt – fastställande av storlek på Wetterhalls fond 

Bakgrund 
Styrelsen har haft vetskap om att en fond inrättats under 90-talet (sk. Wetterhalls fond) och 
pengarna har funnits på ett bankkonto. Då föreningen under de senaste åren har behövt reda ut 
en del oklarheter med sin ekonomi har man inte haft koll på fondens egentliga storlek och 
medlen har blandats med föreningens övriga medel.  
 
Under 2020 beslutade därför styrelsen att göra en undersökning i arkiven för att kunna fastställa 
fondens storlek. Nedan finns en sammanfattning av de handlingar och verifikat som man har 
hittat. 
 
Revisorerna föreslår i sin rapport att Länsstämman ska besluta om fondens storlek för att lägga 
det till handlingarna. 

Sammanfattning av verifikat som hittats om fonden och dess bakgrund 
 
1984  Fonden ’Ernst Arbmans fond för naturvård’ inrättas vid Länsstämma  

Fonden ska främja naturvård i Jämtlands län 
 
1986 ’Brunkullafonden’ inrättas. Medlen kommer från försäljning av föreningens 

material efter Brunkullaprojektet (70-80tal?) (vykort, brunkullamärken etc.), dessa 
intäkter ska sättas i en särskild fond och bland annat användas till bevarande och 
skydd av Brunkullan.  

 
1996 Förslag att instifta Wetterhalls fond (efter Carl-Olof Wetterhall som var 

ordförande i länsförbundet och drev bland annat Brunkullaprojektet). Fondens pg 
är Länsförbundets konto och pengar börjar samlas in.   

 
1998  C-O Wetterhall lämnar förslag på hur föreningens nu 3 olika fonder ska fungera. 

- Arbmansfond och Wetterhalls fond ska slås ihop  
- Återstående medel från Brunkulla fonden ska överföras till ovanstående fond 

 
2002  Länsförbundet beslutar om bestämmelser för Wetterhalls fond för naturvård och 

att fonden ägs av Länsförbundet Jämtland-Härjedalen.  
Fonden ska främja; 
- Skydd och inventering av floran och faunan, varvid arbetet med brunkullan och 

dess miljö prioriteras 
- Intresse för natur och naturskydd bland ungdom 
- Vård och inventering samt information om länsförbundets skogsfastighet 

Klövsjö 2:30 (Karl-Eklund skogen)  
(Ur översiktsplan för Storhogna- Sångbäcken- Katrinaområdet 2008-02-07: Fastigheten 
Klövsjö 2:30, som delvis ingår i samt gränsar till riksintressemiljön Fettjeåfallet, 
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 Undersökning av Wetterhalls fond 

2 

ägs av Naturskyddsföreningen. Den fungerar enligt avtal i arv som ett privat 
naturreservat.) 

 

  
Ekonomi och övriga händelser 
2009 har fonden enligt ett tillägg till Balans-och resultaträkningen 2008 ca 105 000kr i medel. 
 
2014 har fonden enligt ett utdrag ca 121 000 kr, som enligt utdraget ska finnas på ett konto hos 
Skandia banken.  
 
2016 beviljar Länsförbundet 10 000 kr till ett projekt ’119 mil för klimatet’, bidraget ska enligt 
protokollet tas från Wetterhalls fond, 
 
2020-10-21 styrelsen föreslår att fondens storlek ska bestämmas vara 111 000kr. 
 

Förslag till beslut 
 

• Att stämman beslutar att fondens storlek idag är 111 000kr. 
 

• Att stämman ger Länsförbundets styrelse i uppdrag att se över fondens förvaltning och 
disponering under 2021.  

 
 
 
 
Nora Lundblad 
Ordförande Länsförbundet Jämtland-Härjedalen 
2021-05-06 


