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Vi ser tillbaks på ännu ett spännande år
2014 ännu ett år med många aktiviteter i vår krets. Trots 
att styrelsenes arbete gått lite upp och ner har ändå de mest 
aktiva grupperna anordnat allt möjligt från miljöcaféer, 
skogsinventeringar, Natursnokeri för barn, svampex- 
kursioner, debatter  och mycket mer. Så nu innan vi dyker 
in i den formella årsredovisningen tänkte vi först ge er 
några korta highlights från det gångna året.

Skogspolitisk debatt med riksdagspartierna
Var står partierna i skogspolitiken inför riksdagsvalet? 
Behövs en ny skogspolitik som bättre värnar skogens alla 
värden och ekosystemtjänster? Det var två av flera frågor 
som Naturskyddsföreningen ville ha svar på innan Riks-
dagsvalet i september 2014. Darför arrangerade vi i maj 
en politisk paneldebatt med skogskunniga riksdags- 
valskandidater. Debatten var välbesökt med ca 40 per-
soner som kom och lyssnade och ställde välgenomtänkta 
frågor till våra politiker efter paneldebatten öppnade för 
publiken.

Blomsteräng på Ålidhem
Biologisk mångfald är viktig både “ute i naturen” och 
i stan där många bor, och därför bjöd vi in alla barn, 
föräldrar och andra intresserade att vara med och så ängs-
blommor på Hållbara Ålidhem. Vi höll till vid skogs- 
kanten på Matematikgränd 23 F där vi kan sådde och lärde 
oss lite om blommor, pollinering och hur vi kan hjälpa 
solitära bin och humlor att hitta bon.

Natursnokarna
Verksamheten under 2014 har i stort följt verksam-
hetsplanen mycket väl, nya grupper har startas upp på 
flera håll, fler ledare har rekryterats. Än så länge har 
verksamheten fokuserats just på Natursnoksgrupper, men 
utrymme finns för att hålla andra typer av verksamheter 
inom området.

Sist men inte minst vill vi tacka alla engagerade med- 
lemmar som både bidragit med och deltagit i årets aktivi-
teter. Vi ses igen under 2015.

Verksamhetsberättelse för 2014



Verksamhetsberättelse 2014
Årsstämma och styrelse
Vid kretsens årsstämma 24 mars fick styrelsen ett 
tämligen nytt utseende:

Ordförande Frauke Molander, nyval för 1 år
Ledamot Lars-Gunnar Norberg, nyval för 2 år
Ledamot Åsa Persson, nyval för 2 år
Ledamot Carin von Köhler, nyval för 1 år
Ledamot Martin Svensson, omval för 1 år
Ledamot Anders Wangel, omval för 1 år 

samt Roger Olofsson som vid extrastämman 2013 
valdes till ledamot till årsstämman 2015

Pga. personliga skäl, t.ex. flytt till annan ort,  med-
delade under våren/sommaren Frauke Molander. 
Lars-Gunnar Norberg, Åsa Persson och Carin von 
Köhler sina förtida avgångar.

Vid en extrastämma 10 oktober skedde en rad 
fyllnadsval och styrelsen fick ånyo nytt utseende:

Ordförande  Martin Svensson, 
   nyval, till årsstämman 2015
Ledamot  Simone Andersson, 
   nyval, till årsstämman 2015
Ledamot   Marcus Klaus, 
   nyval, till årsstämman 2015
Ledamot  Fredrik Björkman, 
   nyval, till årsstämman 2015
Ledamot  Cia Odelberg, 
   nyval, till årsstämman 2015
Ledamot  Susanne Hoffman, 
   nyval, till årsstämman 2015

samt Roger Olofsson och Anders Wangel, båda tidig-
are valda ledarmöter.

Styrelsen vill tacka de ledamöter som avgått under 
året för deras engagemang i styrelsearbetet. Styrelsen 
vill också tacka valberedningen för ett utmärkt jobb 
under året.

Kretsens nyhetsmejl har skickats av Mats Djups-
jöbacka. Frauke Molander har skött kretsens hemsi-
da och har nu ersatts av Fredrik Björkman. Frauke 
Molander har administrerat facebooksidan och nu har 

ersatts av Fredrik Björkman och Simone Andersson.

Representation
• Bertil Brånin har representerat kretsen i Kustvatten-
rådet och i Mellanbygdens vattenråd. 
• Ann-Margrethe Iseklint har representerat kretsen i 
Stiftelsen naturvård vid nedre Umeälven.
• Anders Wangel och Emanuel Hellstrand har repre-
senterat kretsen i Umeå kommuns cykelforum. 

Verksamhetsområden
Under 2012 påbörjade styrelsen en förändring av 
styrelsens arbetsformer och organisationen av kret-
sens verksamhet för att skapa förutsättningar för 
att aktivera fler medlemmar och utveckla krets-
ens verksamhet. Det skedde genom att flytta frågor 
rörande planering och genomförande av verksamhet 
från styrelsen till verksamhetsområden som leds av 
områdesansvariga med delegat från styrelsen. Om-
rådesansvarigas funktion och delegat beslutades av 
styrelsen 120514 (med revidering 121126). 
Vid slutet av 2012 inrättades 2 verksamhetsområden: 
Hållbar livsstil och Skog och biologisk mångfald.
I december 2013 inrättade styrelsen ytterligare ett 
verksamhetsområde: Barn, familj och natur.
Ansvariga för dessa verksamhetsområden har varit:
• Hållbar livsstil: Anders Wangel och Frauke Mo-
lander
• Skog och biologisk mångfald: Torun Bergman, 
Mats Djupsjöbacka
• Barn, familj och natur: Cia Odelberg

Styrelsen hade även intentionen att skapa flera verk-
samhetsområde kring bland annat  samhällsplanering 
och frågor som rör vatten och uppmanar därför med-
lemmar att ta kontakt med styrelsen för att få igång 
arbetet.



Verksamheten under året
Redovisningen nedan är uppdelad i de olika verksam-
hetsområden som varit aktiva under året. Den verk-
samhet som skett inom ramen för det sponsoravtal 
vi haft med det kommunala bostadsbolaget Bostaden 
redovisas även separat.

Skog och biologisk mångfald

Skogspolitisk debatt med riksdagspartierna
Var står partierna i skogspolitiken inför riksdags- 
valet? Behövs en ny skogspolitik som bättre värnar 
skogens alla värden och ekosystemtjänster? Det var 
två av flera frågor som Naturskyddsföreningen ville 
ha svar på innan Riksdagsvalet i september 2014. 
Darför arrangerade vi i maj en politisk paneldebatt 
med skogskunniga riksdagsvalskandidater. I pol- 
itikerdebatten, som leddes av Karin Åström, vice 
ordförande i Naturskyddsföreningens riksstyrelse, 
deltog Kristina Nilsson (S), ansvarig inom (S) för 
skogsfrågor, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, 
Johan Hultberg (M), Moderaternas miljö- och klimat-
politiska talesperson, ledamot i miljö- och jordbruk-
sutskottet, Helena Lindahl (C), suppleant i miljö- och 
jordbruksutskottet, Emma Wallrup (V), ledamot av 
Miljömålsberedningen, Anders Sellström (KD), riks-
dagsledamot och Ann-Louise Hansson (MP). Maria 
Lundqvist-Brömster (FP) kunde inte kommer, men 
svarade på våra 9 ja/nej frågor som vi ställde på  
debattkvällen efter ett upplysande inledande före-
drag av Karin Åström. En del av de frågorna för- 
djupades sedan i en väldigt kontrovers diskussion om 
intressekonflikter i skogen, ekosystemtjänster, mil-
jökvalitetsmålen, frihet under ansvar, äganderätten, 
lagstiftningen och mycket mer. Debatten var välbe- 
sökt med ca 40 personer som kom och lyssnade och 
ställde välgenomtänkta frågor till våra politiker efter 
paneldebatten öppnade för publiken. Ett 10-tal med- 
lemmar hjälpte till att arrangera debatten - ett stort 

tack till er alla! Ser hela debatten på https://www.you-
tube.com/watch?v=VdWBgFo5xzI (”Skogspolitisk 
paneldebatt inför Riksdagsvalet 2014”)
Samrådsyttrande rörande detaljplan för Öns 
södra spets
Kretsen lämnade i maj in ett samrådsyttrande rörande 
detaljplan för bebyggelse på Öns södra spets (plan Ön 
2:13). Kretsen framförde att risk finns för att höga 
naturvärden hotas och förvåning över att kommunen 
inte låtit göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Vidare framförde vi kritik mot att strandskyddet 
skulle upphävas eftersom kommunen inte presenterat 
- enligt vår mening - juridiskt hållbara argument för 
det. Vi framförde att en MKB på artnivå bör göras 
samt att kommunen bör utreda om annan lämplig 
plats för föreslagen bebyggelse finns som inte hotar 
höga naturvärden, vilket det enligt vår mening bör 
göra. 

Planeringsmöte för skogsgruppen
I oktober bjöds alla medlemmar in till planerings- 
möte för verksamhetsområdet Skog och biologisk 
mångfald. Vi var 10 glada medlemmar som for ut till 
en skog nära Umeå som vi planerat att inventera. Vi 
diskuterade kommande verksamhet, njöt av en god 
“knytpicknick” och passade även på att inventera  
skogen, som visade sig hålla tydliga naturvärden som 
vi kommer att rapportera in till Skogsstyrelsen.   

Skogsinventeringar
Kretsens medlemmar har vid flera tillfällen under året 
inventerat skogar nära Umeå med potentiellt höga 
naturvärden. 

Kalibreringsexkursion med Skogsstyrelsen
I september inbjöds Naturskyddsföreningen i Väs-
terbotten till en exkursion med Skogsstyrelsen där 
syftet var att vi skulle få kalibrera vår bedömning 
av naturvärden mot de kriterier som Skogsstyrelsen 
använder. Totalt var vi 10 personer från föreningen 



varav tre medlemmar från våran krets. Dagen var 
mycket givande och det visade sig att vi hade en  
liknande syn på bedömningar. Samtidigt gav dagen 
mycket kunskap som gör att vi kan göra med pålit-
liga bedömningar och förbättra vår rapportering till 
Skogsstyrelsen. Vi vill passa på tacka Skogsstyrelsen 
för en mycket givande dag! 

Samverkan med Skogsstyrelsen
Kretsens ansvariga för verksamhetsområdet Skog 
och biologisk mångfald deltog i ett länsövergripande 
möte med Skogsstyrelsen i december. Syftet var att 
planera samverkan på krets- och länsnivå kring mil-
jöfrågor som rör skogen. Mötet var mycket givande 
och konstruktivt. 

Hållbar livsstil

Miljöcaféet
Miljöcaféet, och därmed samarbetet med ett par  
andra miljöorganisationer, gick in på sitt tredje verk-
samhetsår. Under året arrangerades nio cafékvällar 
och ett studiebesök.

Bra Miljöval Butik
Kretsen reviderade en större livsmedelsaffär utifrån 
kriterierna för Bra Miljöval Butik.

Barn, familj och natur
Verksamhetsområdet som sitt övergripande mål att 
skapa nyfikenhet, upptäckarglädje och ökad kunskap 
kring natur och miljöfrågor. Här finns även en kopp-
ling till att skapa medvetenhet om skogens sociala 
värden och vikten av tätortsnära skogar.

Verksamheten 2014:
• I april 2014 anordnade Riks en kurs för Natur- 
snoksledare i Skelleftå, och tre personer från Umeå-
kretsen deltog med mål att under året starta upp och 
leda egna grupper. 
• Under hösten 2014 startade två nya grupper upp 
i Umeå och nu anordnas Natursnokarnas familje- 
aktiviteter regelbundet på tre olika platser i Umeå- 
regionen; Carlshöjd, Obbola och Nydala.
• I november hölls verksamhetsområdets första 
möte och bland annat diskuterades marknadsföring 
av aktiviteterna, kommunikation och gemensam ut-
rustning.
• Under hösten planerades även för en Natursnoks-
grupp i Hörnefors som kommer ha en träff i månaden 
och starta upp i februari 2015.
• Den planerade aktiviteten ”Lunch i det gröna ” 
ställdes tyvärr in.

Verksamheten under 2014 har i stort följt verksam-
hetsplanen mycket väl, nya grupper har startas upp på 
flera håll, fler ledare har rekryterats. Än så länge har 
verksamheten fokuserats just på Natursnoksgrupper, 
men utrymme finns för att hålla andra typer av verk-
samheter inom området.

Verksamheten 2015:
Fokusera på klimatfrågan i samband med Klimattopp- 
mötet i Paris i september. Umeåkretsen lyfter frågan 
och även verksamhetsområdet barn/familj och natur 
bidrar med att ha tema ”klimat” under någon eller 
några aktiviteter. 

Fortsätta med verksamhetsområdesmöten för att utby-
ta erfarenheter och diskutera gemensamma lösningar, 
ca ett möte/halvår.

Det är öppet för att anordna andra familjeaktiviter 
än just natursnokskonceptet. Det går även att anord-
na aktiviteter i samarbete med andra aktörer, till ex-
empel Friluftsfrämjandet, Stiftelsen Naturvård vid 
nedre Umedeltat, Bostaden, Naturskolan eller Läns-
styrelsen.

Planerade aktiviteter 2015:
• Fortsatta aktiviter inom de olika Natursnoksgrupp- 
erna
• Ringmärkning i samarbete med Ornitologföre- 
ningen och Stiftelsen Naturvård vid nedre Umedeltat
• Aktiviteter med fokus på klimatfrågan, tema för 
2015
• Kolla upp samarbet med Länsstyrelsen - ”Friskare 
skogsvatten”.



• Eventuellt ”sponsor-aktivitet” med Bostaden
• Eventuellt en ”inspirationsdag” för ledare och/eller 
rekrytering av fler ledare. 

En hållbar utveckling av  
lokalsamhället 
Umeåkretsen lämnade under 2014 in skriftliga yttra- 
nden vad avser: 
•   Kommunens detaljplan för Ön 2:13 
• Slitevind AB:s planer angående vindkraft på 
Holmöarna

Samarbetet med det kommunala 
bostadsbolaget Bostaden 
Kretsen har sedan tidigare ett sponsoravtal med  
bostadsbolaget Bostaden, ett avtal som förnyades i år.  
Samarbetet med Bostaden innebär att kretsen åtar 
sig att ordna aktiviteter i syfte att öka kunskapen och 
engagemanget hos både företagets hyresgäster och 
medarbetare. Vi kan marknadsföra våra aktiviteter 
via Bostadens webb och kundtidning. Kretsen får ett 
ekonomiskt bidrag om 30.000 kr från Bostaden. De 
aktiviteter vi arrangerat är bland annat:

Blomsteräng på Ålidhem, 24 maj
Biologisk mångfald är viktig både “ute i naturen” och 
i stan där många bor, och därför bjöd vi in alla barn, 
föräldrar och andra intresserade att vara med och så ängs-
blommor på Hållbara Ålidhem. Vi höll till vid skogs- 
kanten på Matematikgränd 23 F där vi kan sådde och 
lärde oss lite om blommor, pollinering och hur vi kan 
hjälpa solitära bin och humlor att hitta bon.

Svampexkursion på Svampens dag, 7 september
En härlig söndag träffades vi i centrala Umeå och 
samåkte sedan till Hamptjärnsstugan, som vi utgick 
från. Elisabeth Bååth, vår svampguide för dagen 
hälsade oss välkomna och höll en kort genomgång,  
sedan blev det svampletande innan vi återsamlades 
för genomgång av fynden i samband med gemensamt 
fika. 
Det var lärorikt och deltagarna hade många frågor 
som Elisabeth kunde besvara. 
Efter genomgången fortsatte många ut i skogarna för 
att leta mer svamp, vi hoppas att detta gett mersmak 
av vår natur på många sätt!

Insektsforskare för en dag, 6 september eeeeeeeeeee   
I september anordnade verksamhetsområdet barn, 
familj och natur familj flera familjeaktiviteter i  
samarbete med Bostaden. Närmare femtio personer, 
barn och vuxna deltog denna soliga septemberlördag. 

Bokslut
Efter en ökning fram till 2012 är våra inkomster och 
utgifter ganska stabila sedan tre år. Den största del-
en av kostnader utgör möteskostnader (32%) och 
aktiviteter (25%). Administration och annonsering 
ligger båda på 11%, medans reseersättningar (6%) 
och utskick (2%) är mindre kostnader (övrigt: 11%). 
Styrelsen, skogsgruppen och gruppen Barn, familj 
och natur brukar ha de största utgifterna. I år var det 
dock valprojektet som kostade mest.

Styrelsen
Umeå 2015-02-19

Umeå


