
Kallelse 
Årsmöte för Naturskyddsföreningen 

i Umeå med omnejd 

13.00 19 februari 2022 
För räkenskapsåret 2021 

Digitalt, via mötesverktyget Zoom.  

 

I denna kallelse hittar du dagordning och handlingar till årsmötet: 

• Verksamhetsberättelse 

• Verksamhetsplan 

• Valstrategi 

• Förslag till budget 

• Resultat- och balansräkning 

• Revisorernas berättelse 

• Valberedningens förslag 

 

Information om hur det digitala årsmötet går till: 

Anmälan: För att deltaga på årsmötet behöver du anmäla dig. Du skickar ett svar på detta mail och 

säger att du vill anmäla dig. Du kommer då få en  bekräftelse och mer information och en länk till 

mötet.  

Sista anmälan till årsmötet är dagen för årsmötet, 19 februari 10.00. 

Mötesformer: Ordföranden kommer gå igenom mötesformerna i början av mötet. Mötet sker via 

verktyget Zoom, där kommer du kunna säga din mening, räcka upp handen och skriva förslag i en 

chatt. Vi vill gärna se dig, så se till att ha en webbkamera kopplad till datorn, och hörlurar på så att 

det inte blir rundgång i mötet.  

Hjälp? Det finns mycket hjälp på nätet - på youtube eller studieförbundens hemsida. Här är ett 

exempel men det finns många fler: Lär dig delta i Zoommöten på en minut. - YouTube 

Skicka ett mail om du har fler frågor! 

Våra stadgar hittar du här: NF-Umeå_med_omnejd_kretsstadgar-2019-03-02-1.pdf 

(naturskyddsforeningen.se) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PZRvkjSC31o
https://umea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/82/2019/05/NF-Ume%C3%A5_med_omnejd_kretsstadgar-2019-03-02-1.pdf
https://umea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/82/2019/05/NF-Ume%C3%A5_med_omnejd_kretsstadgar-2019-03-02-1.pdf


Dagordning 
1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst (Första information skickat i december 

2021, kallelse med handlingar skickade 15 januari - 35 dagar innan årsmötet) 
2. Val av ordförande för stämman (Styrelsen har bjudit in en extern ordförande) 

3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämmans ordförande justera 

protokollet 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse (bifogad) 
6. Revisorernas berättelse (skickas separat) 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar (bifogade i dessa handlingar) 
8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

Paus 

9. Information om kretsbildande i Nordmaling 
Medlemmar i Nordmaling har just beslutat att starta en egen krets.  

10. Beslut om stadgeändringar med anledning av Nordmalingskretsens bildande 
Eftersom det bildas en krets i Nordmaling behöver vi förändra våra stadgar, där det 

står vilka kommuner vi omfattar.  

11. Fastställande av verksamhetsplan (bifogad) 
På årsmötet 2020 beslutades om en treårig verksamhetsplan. Det här är tredje och 

sista året med denna verksamhetsplan. Medlemmar har möjlighet att föreslå tillägg 

eller justeringar till verksamhetsplanen på årsmötet. 
a. Uppdaterad valstrategi - på årsmötet 2021 beslutades om en valstrategi. På 

detta årsmöte lägger styrelsen fram en mer detaljerad strategi för valåret. 
b. Beslut om fastställande av verksamhetsplan 

12. Fastställande av budget för 2022 (bifogad) 
Om en krets eller grupp i Nordmaling bildas lägges en budgetpost om stöd till denna 

till i budgeten.  Budgetförslaget är förändrat från utskick ett.  
13. Remiss Åtgärdsprogram Umeå kommuns miljömål  

Umeå kommun har skickat ut ett förslag till åtgärdsprogram för Miljömålen på remiss. 

Det innebär att de har gjort ett dokument som handlar om hur de tänker nå de 

miljömål de beslutade om för två år sedan. Vi anser att förslaget är helt undermåligt 

och kommer skriva ett remissvar. Vi informerar i korthet om vårt remissvar och svarar 

på frågor.  

Paus 

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa  
(För denna och följande punkter, se valberedningens förslag, som skickas separat) 

15. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen  

16. Val av övriga styrelseledamöter  
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

18. Val av valberedning  
19. Ärenden som väckts genom motion  (Sista datum för att skicka in motion är 5 

februari) 
20. Stämmans avslutande  

  



Verksamhetsberättelse 2021 
 

Under 2021 har pandemin fortsatt påverkat vår verksamhet. Vi har inte fokuserat på 

utåtriktade verksamheter utan vårt fokus har varit på förberedelser inför valåret 2022. 

Vi har också kommit igång med det sedan länge planerade poddprojektet, och inlett 

ett samarbete med hela miljörörelsen i Umeå.  

Inte heller detta år har vi sökt bidrag från Bostaden, på grund av deras ändrade 

sponsorregler och begränsningarna i och med pandemin.  

Styrelsen har träffats både digitalt och fysiskt under året när läget tillåtit.  

 

Under året har flera grupper och nätverk startats upp eller fortsatt sin verksamhet 

Hållbar konsumtions- gruppen 

Efter efterfrågan från intresserad medlem gick en förfrågan ut om fler som ville 

deltaga i en sådan grupp. Många var intresserade och cirka fem personer är 

återkommande medlemmar. De startar sin aktivitet med en studiecirkel som pågår 

just nu.  

Lupingrupper 

Efter visat intresse från flera medlemmar samordnades lupingrupper i Umeås 

stadsdelar under sensommaren 2021. Dessa grupper ska aktiveras under våren 

2022 med information om tillvägagångssätt och ev inköp av verktyg, skyddskläder 

och dylikt. 

Natursnokar 

Verksamheten ligger för närvarande vilande då vi inte hittat någon drivande person 

för aktiviteterna, samarbete med Friluftsfrämjandet och Vän i Umeå eftersöks. 

Skogsgruppen 

Under sommaren 2021 inventerade flera personer ur SNF skogsgrupp fjällskogar i 

närheten av Tärnaby. Området sträcker sig från Klimpnäset upp mot Tärnaby 

centralort, i sluttningarna ner mot den stora sjön Geavhta. Under inventeringen 

hittades fynd av mängder med naturvårdsarter och två studenter från Umeå 

Universitet gjorde fältstudier till sina respektive kandidatarbeten. Inventeringen 

finansierades av föreningen Skydda skogen och är en del i projektet ”Forestry At The 

Edge”, som startades av Jon Andersson och Kalle Lundin 2017. 

Utöver fjällskogsprojektet har skogsgruppen inventerat avverkningsanmälningar i 

Umeås omnejd under året. Bland annat en lyckad inventering i Bjurholm.  

Cykelstaden Umeå 

Har fortsatt sin ordinarie verksamhet, men begränsad av pandemin.  

Läs under varje rubrik för en mer detaljerad genomgång av hur måluppfyllelsen sett 

ut av verksamhetsplanen detta år.  



 

 

Utvärdering av föreningens övergripande 

verksamhetsmål 

 

Fler medlemmar ska vara aktiva i föreningens verksamhet 
 

Det ska vara lätt att engagera sig i föreningen 

• En tydligare hemsida som är lättare att hitta på 

o Ingen åtgärd, i väntan på nya lokalhemsidor från riksorganisationen.  

• Fortsätta arbetet med tydliga och enkla medlemsbrev 

o Konceptet “medlemsbrev på en minut” har fortsatt under året. 

• Skapa ett volontärnätverk i Umeå med omnejd och/eller Västerbotten 
o Inget arbete med frågan, men medlemsbreven har använts effektivt för att nå 

nya intresserade.  

• Genomföra aktiviteter med “låg tröskel” för närvaro som t ex medlemsfika  
o Har varit svårt att genomföra under pandemin. 

• Det ska bli tydligare hur en medlem med en idé kan agera för att genomföra något i 

föreningens namn 
o Förra styrelsen tog fram ett protokoll för detta som kan aktivteras när intresse 

visats. Flera intressen har lyfts fram. Och förmedlats vidare.  

 

Medlemmar i Nordmaling, Vännäs och Bjurholm ska känna sig delaktiga i 

verksamheter 

• Medlemmar i “omnejdskommunerna” bör få stöd i att genomföra minst en aktivitet per 

år i sin kommun. 
o I Nordmaling planeras en lokalgrupp, eller en egen förening. Vi har stött 

uppstartandet med vår närvaro.   

o Poddavsnitt har genomförts i Vännäs, avsnitt två under planering.  
 

Ökat stöd till och fokus på föreningens grupper 

• Tydligare på vår hemsida hur en hittar till sin sorts engagemang i föreningen. 
o Vi har fört samtal med grupperna och inväntar en ny hemsida för att göra det 

tydligt hur en kan engagera sig. 
o Flera grupper och nätverk har startats upp: Lupingrupper, hållbar konsumtion.  

Nå nuvarande och blivande medlemmar med annan bakgrund än nordeuropeisk 

• Samarbeta med organisationen Vän i Umeå 
o Vi har delat vissa av våra meddelanden på Vän I Umeås sida och en 

styrelsemedlem är utsedd som kontakt till organisationen.  

Ökad närvaro på sociala medier 

• En inläggsplan tas fram kopplat till kommunikationsplan 



o En inläggsplan har inte tagits fram och aktiviteterna på sociala medier är 

sporadiska.  
 

Uppdatera medlemsregistret för att fler ska ha e-postadresser 

• Kontakta e-postlösa medlemmar med hjälp av frivilliga medlemmar 
o Ingen åtgärd. 

 

NF ska vara en kraft den lokala politiken måste förhålla sig till 
 

Vi ska vara aktiva i påverkansarbete genom olika media 

• Skriva relevanta och aktuella debattartiklar 
o Gemensamma debattartiklar om Rally Sweden och inför valet med Klimat- 

och miljörörelsen i Umeå. 

• Kontakta media för uttalanden 
o Presskonferens tillsammans med Fridays for future om kommunens förslag till 

åtgärdsprogram för miljömålen 

o Uttalande från miljörörelsen om Swedish rally. 

• Starta en podd eller vodd där lokala politiker frågas ut i miljö- och klimatfrågor* (se 

projektbeskrvning) 
o Första poddavsnittet inspelat under augusti 2021, en intervju med Vännäs 

kommunalråd.  
 

Påverka i lokala politiska frågor 

• Umeå kommuns reviderade miljömål 
o Vi har arbetat strategiskt med övriga miljörörelsen kring dessa och kommer 

arbeta vidare med uttalanden och remiss. 

• Bevaka områdets kommuners beslut och remisser i miljö- och klimatfrågor 
o Vår överklagan kring bebyggelse på Västra brinken vann i 

miljööverdomstolen.  

• Deltagande och tal under den globala klimatmanifestationen 24 september. 

• Vi har deltagit i Referensgrupp med civilsamhällsorganisationerna för Umeå 

kommuns klimatomställning och fört vidare våra synpunkter till Umeå kommun.  
 

Vi ska skriva genomtänkta och effektiva remissvar och följa upp dessa 

• Utveckla arbetet med remisser genom vår remissgrupp samt att fokusera in på vissa 

centrala remisser som stödjer våra mål i föreningen.  

o Ingen fast remissgrupp har skapats 

• Vi har under året svarat på flera remisser - däribland: 
o Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun 
o Skötselplan för Grössjöns naturreservat 
o Vi har undersökt behovet av yttrande kring naturreservatet i Vinbäck, men 

beslutat att inte svara.  

 

Vi ska agera för att miljö- och klimatfrågan ska vara central vid valrörelser 



• Sametingsvalet 2021 
o Passerat. 

• Kommun- landstings och riksdagsval 2022 

• Poddprojektet startat med intervju i Vännäs. 

• En valstrategi  har tagits fram, och uppdateras på detta årsmöte.  

• Vi har deltagit och föredragit på flera av riksorganisationens aktivteter 

• Vi har sökt och fått bidrag för att kunna genomföra en granskning av 

miljöpolitiken under mandatperioden.  

• En diskussion fördes med NF Västerbotten (enligt valstrategin) om samarbete 

och samfinansiering av valrörelsen men ett sådant samarbete genomfördes 

inte. 

Samabete med miljörörelsen i Umeå 

• Vi har inlett ett tätt samarbete med Fridays for future, Extinction rebellion och 

Jordens vänner lokalt. Vi har redan samverkat kring aktiviteter och kommer 

samverka än mer under 2022. 

• Vi kommer ta fram en valenkät tillsammans till partierna.  

• Vi planerar en gemensam valrörelse med uttalanden och aktiviteter.  

 

Vi ska ta fram de frågor föreningen ska driva lokalt 

För att kunna påverka lokalt måste vi välja en liten mängd frågor vi fokuserar på i vår 

kommunikation. 

• Beslut togs på årsmötet 2021 

 

 

 

Vi ska bidraga till att stärka känslan för och kunskapen om den lokala naturen 

hos kommunernas medborgare 
 

Genomföra utåtriktade aktiviteter till allmänheten för att öka naturkänslan hos såväl 

barn som vuxna 

• Natursnokar 
o Verksamheten vilande, vi söker samarbeten med friluftsfrämjandet och letar 

efter ledare som kan vara behjälpliga vid aktiviteter för barn och unga.  

• Lokala naturvandringar 
o Genomfört genom NF Västerbotten som startade naturguideprojekt.  
o Deltagande i Nordiska kusträddardagen den 7 maj 

 

I samarbete med föreningar med större mångfald av medlemmar genomföra aktiviteter 

som når fler medborgare 

• Samtal pågår med organisationen Vän i Umeå och friluftsfrämjandet.  

• NF i Umeå informerade om sin verksamhet i december på ett språkcafé på Väven - 

samordnat av Umeå Stadsbibliotek och Vän i Umeå.   



 

Vi ska verka för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos 

medborgarna i området 
 

Öka kunskapen om hållbar konsumtion 

• Hållbar konsumtions- grupp startad. De har genomfört en studiecirkel under året.  
 

Öka kunskapen om klimatfrågan 

• Aktiviteter på sociala medier,  deltagande på demonstrationer mm  (se andra punkter 

ovan) 

Öka kunskapen om globala miljöproblem 

• Inga aktiviteter har genomförts 2020, förutom via sociala medier.  

 

Vi ska stödja den lokala miljörörelsen 
 

NF ska vara ett stöd för lokala nätverk och grupper som agerar enligt våra principer i 

våra frågor 

• Vi har stött den grupp som överklagar byggnation på Västra brinken 

• Vi samarbetar med gruppen som driver att luften på Storgatan måste förbättras.  

 

  



Verksamhetsplan 2020 - 2023 
  

Årsmötet 2020 beslutade om en långsiktig målstyrning av verksamheten, för att ge 

ökad möjlighet för styrning av verksamheten från årsmötet, samt en mer fokuserad 

verksamhet. Målet med att planen sträcker sig över flera år är att verksamheten ska gå 

mer förberedd in i framtida viktiga händelser - som valrörelser.  

Förslaget är treårigt, fram till årsmötet 2023 - men uppdateras givetvis varje årsmöte. 

Och givetvis har årsmötet möjlighet att förkasta förslaget innan perioden är över.  

Verksamheten 2022 kommer i mycket att vara inriktad på att lyfta miljö- och 

klimatfrågan i valrörelsen.  

 

Dokumentet är strukturerat på följande vis: 

• Övergripande mål (5 st utan inbördes prioritetsordning) som ger uttryck för våra 

viktigaste prioriteringar i verksamheten de kommande åren. Här kan medlemmarna 

anta, förkasta, justera styrelsens förslag på generell inriktning eller föreslå nya. 

• Konkreta delmål - här formuleras mer konkreta mål under det övergripande målet. 

Här kan årsmötesdeltagarna ändra på vad styrelsen ska rikta in sitt arbete på under 

det övergripande målet - lägga till, ta bort eller justera.  

• Exempel på konkreta aktiviteter och verktyg. Dessa kan ändras, strykas och läggas 

till av styrelsen under året för att stärka hur vi når de utsatta målen. Givetvis kan 

årsmötesdeltagarna här ge ytterligare förslag eller kloka tips. 

 

Genomgripande mål för alla verksamhetsmål är: 

• Enkel och tydlig kommunikation 

• Ökad mångfald bland aktiva i föreningen 
 

 

Föreningens övergripande verksamhetsmål 

  

• Fler medlemmar ska vara aktiva i föreningens verksamhet 

• NF ska vara en kraft den lokala politiken måste förhålla sig till 

• Vi ska bidraga till att stärka känslan för och kunskapen om den lokala naturen hos 

kommunernas medborgare 

• Vi ska verka för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos medborgarna i 

området 

• Vi ska stödja den lokala miljörörelsen 

 

 



Verksamhetsmål 
 

 

Fler medlemmar ska vara aktiva i föreningens verksamhet 
 

Det ska vara lätt att engagera sig i föreningen 

• En tydligare hemsida som är lättare att hitta på 

• Fortsätta arbetet med tydliga och enkla medlemsbrev 

• Skapa ett volontärnätverk i Umeå med omnejd och/eller Västerbotten (föreslås 

strykas) 

• Det ska vara lättare att hitta in i föreningens grupper (blir en del i arbetet med 

hemsidan) 

• Genomföra aktiviteter med “låg tröskel” för närvaro som t ex medlemsfika  

• Det ska bli tydligare hur en medlem med en idé kan agera för att genomföra något i 

föreningens namn 

Medlemmar i Nordmaling, Vännäs och Bjurholm ska känna sig delaktiga i 

verksamheter 

• Medlemmar i “omnejdskommunerna” bör få stöd i att genomföra minst en aktivitet per 

år i sin kommun. 

 

Ökat stöd till och fokus på föreningens grupper 

• Tydligare på vår hemsida hur en hittar till sin sorts engagemang i föreningen. 

 

Nå nuvarande och blivande medlemmar med annan bakgrund än nordeuropeisk 

• Samarbeta med organisationen Vän i Umeå 

 

Ökad närvaro på sociala medier 

• En inläggsplan tas fram kopplat till kommunikationsplan 

 

Uppdatera medlemsregistret för att fler ska ha e-postadresser 

• Kontakta e-postlösa medlemmar med hjälp av frivilliga medlemmar 

 

 

NF ska vara en kraft den lokala politiken måste förhålla sig till 
 

 

Vi ska vara aktiva i påverkansarbete genom olika media 



• Skriva relevanta och aktuella debattartiklar 

• Kontakta media för uttalanden 

• Starta en podd eller vodd där lokala politiker frågas ut i miljö- och klimatfrågor* (se 

projektbeskrvning) 
 

Påverka i lokala politiska frågor 

• Umeå kommuns reviderade miljömål 

• Bevaka områdets kommuners beslut och remisser i miljö- och klimatfrågor 

 

Vi ska skriva genomtänkta och effektiva remissvar och följa upp dessa 

• Utveckla arbetet med remisser genom vår remissgrupp samt att fokusera in på vissa 

centrala remisser som stödjer våra mål i föreningen.  
 

Vi ska agera för att miljö- och klimatfrågan ska vara central vid valrörelser 

• Sametingsvalet 2021 

• Kommun- landstings och riksdagsval 2022 

• Se separat valstrategi 
 

Vi ska ta fram de frågor föreningen ska driva lokalt 

För att kunna påverka lokalt måste vi välja en liten mängd frågor vi fokuserar på i vår 

kommunikation. 

 

 

 

Vi ska bidraga till att stärka känslan för och kunskapen om den lokala 

naturen hos kommunernas medborgare 
 

 

Genomföra utåtriktade aktiviteter till allmänheten för att öka naturkänslan hos såväl 

barn som vuxna 

• Föreläsningar (exempel juridisk weekend) 

• Lupinplockning bland medlemmar 
 

I samarbete med föreningar med större mångfald av medlemmar genomföra aktiviteter 

som når fler medborgare 

• Samarbete med idrottsföreningar 

• Samarbete med kulturföreningar 

• Samarbete med Vän i Umeå 

• Arrangemang på Klossen 

 

 



Vi ska verka för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor hos 

medborgarna i området 
 

 

Öka kunskapen om hållbar konsumtion 

• Aktivitet inom hållbar- konsumtions- nätverket 
 

Öka kunskapen om klimatfrågan 

• Aktiveteter inom valstrategin 
 

Öka kunskapen om globala miljöproblem 

• Lupinplockning (invasiva arter) 

• Föreläsningar 
 

 

Vi ska stödja den lokala miljörörelsen 
 

 

NF ska vara ett stöd för lokala nätverk och grupper som agerar enligt våra principer i 

våra frågor 

• Samarrangera evenemang för kontakt med studieförbund 

• Samfinansiera och stödja arrangemang 

• Erbjuda finansiellt stöd vid behov 

 

  



Valstrategi “Sista chansen” 
Denna valstrategi är en uppdatering av den som antogs av föreningens årsmöte den 20 februari 

2021. Principerna är alltså fastställda, här beskrivs hur styrelse mer konkret ämnar påverka under 

valrörelsen. 

Valstrategin kallas “sista chansen” för att det är den verklighet vi behöver förmedla till politikerna. 

Mandatperioden 2022 – 2026 är sista chansen att ta de beslut som gör att våra kommuner tar sitta 

ansvar för att bromsa de skenande klimatförändringarna.  

 

Syfte 

Syftet med valstrategin är att Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd (NF) ska vara förberedd 

på valrörelser som kommer, och uppnå verksamhetsplanens mål om att “NF ska vara en kraft den 

lokala politiken måste förhålla sig till” och “Vi ska agera för att miljö- och klimatfrågan ska vara 

central vid valrörelser”.  

 

Huvudmål 

• Miljö- och klimatfrågan ska vara en av de dominerande i valrörelsen i Umeå, Vännäs, 

Bjurholm och Nordmalings kommuner. 

 

Ledord 

• Ansvarsutkrävande - NF ska ställa politiker inom sitt verksamhetsområde till svars för lovad 

och genomförd politik utifrån NFs värderingar och fokusområden 

• Engagerande – NFs arbete ska vara engagerande för medborgarna i området. 

• Effektivt – NFs arbeta ska vara effektivt, alltså syfta på att den ideella tid som lägges  från 

medlemmarna ska ha största möjliga effekt. 

 

Huvudpunkter 

• Påverkansarbete innan valet, för att lägga grunden till vårt påverkansarbete.  

o Videoinlägg på sociala medier (sprida kunskap om lokalpolitiska frågor, 

marknadsföra så att många är medvetna) 

o Podd där vi intervjuar makthavare (både för att trycka på i nutid, påminna om frågan 

inför formuleringen av valplattformar, samt för att kunna hänvisa till om de inte gör 

som de lovat). Tanken är att ha intervjuat kommunalråd i varje kommun.  

o Debattartiklar (hålla uppe trycket i de frågor vi väljer att fokusera på) 

• Fokus på vissa frågor 

o Vi utgår från de frågor som beslutades om på årsmötet 2021 

• Samarbete med miljörörelsen i Umeå 

o Vi har ett pågående samarbete med Fridays for future, Extinction rebellion och 

Jordens vänner i Umeå. Vi ses ungefär en gång i månaden och planerar för 

gemensamma aktiviteter (samarbetet kallas “miljörörelsen” i detta dokument).  



 

 

Påverkansarbete under valåret 2022 

• Ta fram en rapport där vi utvärderar hur Umeå kommun lyckats med sitt miljöarbete under 

mandatperioden. En konsult kommer engageras för att genomföra en sådan granskning på 

ett objektivt och systematiskt vis. Vi kommer sedan kommunicera ut resultatet. 

(projektbidrag från riksorganisationen beviljat) 

• Ta fram en kravlista  med vad vi tillsammans med miljörörelsen anser måste beslutas nästa 

mandatperiod.  

• Ta fram en enkät tillsammans med miljörörelsen där partierna får svara på frågor, som sedan 

publiceras inför valet.  

• Val”stuga” - en ansökan för att ha någon form av “valstuga” i närheten av partiernas 

valstugor kommer lämnas in. Tanken är en plats som inte alltid måste ha folk vid sig, men 

där väljare och intresserade kan få information kring miljöfrågan lokalt.  

• Debattartiklar och inlägg i varje kommun i vårt bevakningsområde där vi beskriver vår syn på 

miljöarbetet och vad vi kräver.  

• Poddintervjuer med åtminstone ett kommunalråd i varje kommun i vårt bevakningsområde.  

• Kultur- och utfrågningsevents. Tillsammans med övriga valrörelsen genomför vi någon form 

av kulturellt evenemang med musik, teater eller liknande. Vi ska också genomföra någon 

form av utfrågning av lokala politiker som bryter med formen “paneldebatt”.  

• Kontakta en kommunikationsbyrå om ev stöd i kommunikationen. 

• En intern valgrupp startas upp för de medlemmar som vill arbeta mer operativt med 

valrörelsen.  

 

Mål: 

• Umeås samtliga politiska partier ska uppleva att de måste lova ambitiösa klimatmål för att få 

tillräckligt med väljare 

• Granskningen av den förda politiken ska göra att partierna vet att deras politik kommer 

granskas framåt också.  

• Antalet artiklar och inlägg ska vara sådant att det når ut. 

• Vi ska påverka i samtliga kommuner i vårt område 

 

Fokusfrågor (beslutade på årsmöte 2021) 

• Klimat 

o Nå och överträffa målen satta i parisavtalet.  

o Minska utsläppen den kommande mandatperioden (inte med hopp om någon 

framtida teknikförändring) 

o Ta ansvar för globala utsläpp, t ex genom mål om minskad miljöskadlig konsumtion i 

Umeå.  

• Skog och natur  

o Kräva att kommunerna har ett hållbart skogsbruk 

o Kräva att kommunerna skyddar mer skog och olika naturtyper 

o Krav på skog och natur som finns nära och är lätt att nå utan bil. 



• Modern planering i kommunerna 

o Bra och underhållna cykelvägar i och mellan kommunerna i Umeåregionen 

o Inga fler externa köpcentra 

o En hälsosam luft att andas  

o Minskad biltrafik i Umeå centrum 

o En landsbygd som kan leva hållbart 

o Bättre tillgång till källsortering 

 

Årsplan 2020 - 2025 

2020 (punkterna är från förra beslutet, är oförändrade) 

• Diskussion med NF Västerbotten på höstkonferens med deltagande av NF riks om 

påverkansarbete. 

• Ha en inledande medlemsdialog kring vilka frågor föreningen vill fokusera på under 

kommunalvalen. 

• Förberedande arbete med granskande podd. 

 

2021 (punkterna är från förra beslutet, är oförändrade) 

• Samordna fokusfrågor med NF Västerbotten 

• Ev aktivitet under sametingsvalet efter dialog med samisk organisation (val 16 maj) 

• På årsmötet ta beslut om fokusområden/frågor inför valet 2022 

• Ha dialog med riksorganisationen kring valarbetet.  

• Genomföra och publicera poddavsnitt.  

 

2022 (valdag 11 september) 

• På årsmöte (februari) revidera valstrategin 

• Årsaktivterna beskrivs ovan i dokumentet. 

 

2023 

• Debattartikel tidigt på året där vi påminner om att vi har koll på vad de gör och kommer 

komma med uppföljning 

• Intervju i podd om hur arbetet går 

• September: rapport – ett år efter valet. Har partierna följt sina löften. Har det tagits 

miljöfarliga beslut? Vilka framgångar har gjorts? Denna rapport sammanställer detta, och 

används sedan för möten med politiker och görs tydlig och läsbar för allmänhet på sociala 

medier med mera.  

 

2024 



• Debattartikel tidigt på året där vi påminner om att vi har koll på vad de gör och kommer 

komma med uppföljning 

• EU-parlamentval. NF gör sin del i den riksomfattande kampanjen, tex genom debatt mellan 

Västerbottens kandidater.  

• Möte för dialog med politikerna - halvvägs! 

• September: rapport – två år efter valet. Har partierna följt sina löften. Har det tagits 

miljöfarliga beslut? Vilka framgångar har gjorts? 

 

2025 

• Debattartikel tidigt på året där vi påminner om att vi har koll på vad de gör och kommer 

komma med uppföljning 

• Möte för dialog med politikerna – har de genomfört sina löften? Hur ska de nå den sista 

biten? 

• September: rapport – tre år efter valet. Har partierna följt sina löften. Har det tagits 

miljöfarliga beslut? Vilka framgångar har gjorts? 

• Ny valplan/strategi tas fram och allt börjar om igen  

  



Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 

för Svenska Naturskyddsföreningen i Umeå 

med omnejd 
 

De underlag vi fått oss till del är: 

• Protokoll årsmöte, konstituerande möte och styrelsemöten 

• Ekonomisk redovisning i form av resultat och balansräkning, verifikatlista, fakturor och 

kvitton 

• Kontoutdrag från bank 

• Inventarielista 

Vid granskning av föreningens räkenskaper för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31 har vi funnit dessa i 

god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med nödvändiga verifikationer och behållningen på 

kontot har kontrollerats. 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns det enligt vår 

mening ingen anledning till anmärkning.  

Mot bakgrund av detta föreslår vi att avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid som 

revisionen omfattar. 

Umeå den 2 februari 2022. 

 

(underskriven version inlämnad till kassör och finns sparad) 

……………………………………  ………………………………….. 

Katharina Radloff, revisor  Lars Olof Alm, revisor 

 

 

 

  



Förslag på budget 
 In  Ut Total 

Medlemsåterbetalning 36000  36000 

   0 

Cykelgruppen  6000 -6000 

Skogsgruppen   6000 -6000 

Hållbar livsstils-gruppen  6000 -6000 

Projekt valgranskning*  125000 -125000 

Valstrategin  95000 -95000 

Möten  10000 -10000 

Aktiviteter  30000 -30000 

Marknadsföring  12000 -12000 

Cykelfesten 70000 70000 0 

Administration   1000 -1000 

Försäljning 1000 1000 0 

    

Summa 107000 362000 -255000 
45000 kr har kommit in i projektbidrag 2021 

 

 

  



Resultat- och balansräkning 
Bokslut för Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd 2021 

Resultat 

 Budget 2021 Utfall 2021 Utfall-budget 

Medlemsåterbetalning 36 000,00 kr 38 120,00 kr 2 120,00 kr 

    

Cykelgruppen -6 000,00 kr -161,25 kr 5 838,75 kr 

Skogsgruppen -6 000,00 kr -341,50 kr 5 658,50 kr 

Hållbar konsumtionsgruppen    

Möten -10 000,00 kr -1 213,00 kr 8 787,00 kr 

Aktiviteter -30 000,00 kr -2 471,75 kr 27 528,25 kr 

Marknadsföring -12 000,00 kr -2 109,00 kr 9 891,00 kr 

Cykelfesten 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

Administration -1 000,00 kr -593,00 kr 407,00 kr 

Försäljning 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

    

Övrigt 0,00 kr 51 178,84 kr 51 178,84 kr 

    

Summa -30 000,00 kr 82 409,34 kr 112 409,34 kr 

 

Balansräkning 

    

Tillgångar 31 dec 2021    

JAK-Konto 256 285,82 kr   

Handkassa 893,00 kr   

Summa tillgångar 257 178,82 kr   

    

Eget kapital    

Tillgångar startdatum 174 769,48 kr   

Periodens överskott 82 409,34 kr   

Eget kapital slutdatum 257 178,82 kr   

  



Valberedningens förslag 

Valberedningen har bestått av 

Frida Brännlund 

Valberedningens förslag av styrelse 
Enligt Naturskyddsföreningen Umeå med omnejds stadgar ska kretsstyrelsen bestå av minst 5 

ledamöter varav en ordförande. Vid kretsstämman i februari 2021 valdes 7 ledamöter varav en 

person har avgått. 

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer Liv Oscarsson som fortsatt ordförande i kretsens styrelse 

samt omval för Elin Wallsten, Ingemar Jämte, Michael Jonsson, Kjell Lundgren, och Anna Gadda. Som 

ny styrelseledamot föreslås Linn Raninen samt Frida Folkesson Ragnebrandt som suppleant. 

Samtliga föreslagna ledamöter väljs på ett år och har anmält att de står till kretsens förfogande. 

• Liv Oscarsson, Umeå (ordförande) 

• Elin Wallsten, Umeå (kassör) 

• Linn Raninen, Umeå (sekreterare) 

• Ingemar Jämte, Vännäs 

• Michael Jonsson, Bjurholm 

• Kjell Lundgren, Umeå 

• Anna Gedda, Umeå 

• Frida Folkesson Ragnebrandt, Umeå (suppleant) 

 
Valberedningens förslag av revisorer 
Valberedningen föreslår: 

• Katharina Radloff 

• Marcus Klaus 

• Tobias Johansson (suppleant) 

• Roger Olofsson (suppleant) 

 
Valberedningens förslag av valberedning 
Valberedningen föreslår:  

• Billy Lindblom 

• Frida Brännlund (suppleant) 

Valberedningen önskar att en till person, förutom Billy, utses på kretsårsmötet den 19 februari. 

Valberedningen tar gärna emot förslag från medlemmar fram till dess! 

Umeå den 11 februari 2022, Valberedningen Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd 
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