Förslag till kretsstämma 2018-01-31

Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Karlstad, som är en krets inom Naturskyddsföreningen,
avger härmed verksamhetsberättelse för kalender- och budgetåret 2017.
Årsmötet 2017
Genomfördes den 13 mars på Gjuteriet. I samband med stämman visade Martin Sandmark
bilder från Lurö.
Styrelse och funktionärer under 2017 efter genomförda val
Ordförande:

Vakant

Ledamöter:

Jan Bergstam (omval 2 år)
Karin Granström (1 år kvar)
Linda Ferm (omval 2 år)
Leif Lövström (omval 2 år)
Anne Geddes Shalit (1 år kvar)
Linnéa Lindberg (fyllnadsval 1 år)
Owe Nordling (nyval 1 år)

Suppleanter

Inga val, styrelsen fick mandat att tillfråga intresserade.

Övriga funktionärer
Revisorer:

Bengt Byström (omval 1 år)
Göte Fax (omval 1 år)

Revisorssuppleanter:

Vakant

Valberedning:

Vakant, årsmötet hänsköt val av valberedning till styrelsen.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande
Kassör
Karin Granström
Sekreterare
Leif Lövström
Firmatecknare
Styrelsen beslutade att kassören Karin Granström samt sekreteraren Leif Lövström var för sig
skulle ha teckningsrätt för föreningen.
Medlemmar
Under året 2017 hade kretsen 2072 medlemmar, varav1154 fullbetalande och 916
familjemedlemmar. Det var en minskning med 47 medlemmar jämfört med året innan.
Styrelsens arbete
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Karlstad har under året hållit 7 protokollförda möten.
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Föreningens arbete och genomförda aktiviteter
I2-skogen
En av kretsens viktiga frågor under de senaste åren varit att väcka politikens intresse för att
göra I2-området till naturreservat. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick 2013 i uppdrag att
ta fram förslag till naturreservat för stora delar av I2. Tyvärr kvarstår kommunens planer på
att Vålbergsrakan (järnväg) ska gå mitt genom området. En utredning av alternativa
sträckningar ska göras. Det har i praktiken inte hänt något under 2017 beträffande vare sig
naturreservatet eller järnvägen vad vi har kännedom om.
Naturvårdsarbete och hållbar utveckling
Vi har varit aktiva i kommunens samhällsplaneringsfrågor. Bl.a. har vi svarat på remiss om
fördjupad översiktsplan för Välsviken och detaljplaner för Östra Jakobsberg, Östra Kroppkärr
och Östra Dingelsundet.
Vi har även bedrivit praktiskt naturvårdsarbete genom att sköta om vår naturstig i I2-skogen
samt vår kretsäng vid naturstigen. Se mer om detta nedan.
Anne Geddes-Shalit och Leif Lövström informerade elever på Älvkullegymnasiet om
biologisk mångfald i samband med deras julmässa den 4 december.
Miljövänliga veckan – Handla miljövänligt
Naturskyddsföreningen Karlstad deltog aktivt under miljövänliga veckan (MVV) på temat
”Fräsch på riktigt”. Fokus låg på kosmetik- och hygienprodukter och syftet var att öka
medvetenheten kring innehållet i produkterna, skydda användarens hälsa och öka butikernas
utbud av produkter som är bra för hälsa och miljö.
I samband med MVV vecka 40 arrangerades två evenemang. Dels en föreläsning där
Johanna Hedqvist belyste innehållet i produkterna som finns i våra badrumsskåp och en
workshop där deltagarna kunde göra sin egen ekologiska läppbalsam och deodorant. Dels en
medverkan på tjejkväll hos Lagerhaus då gruppen informerade om MVV-temat och ordnade
en tävling. MVV var under året ett samarbete mellan HMV och Kemikaliegruppen.
Naturvänliga veckan
Under Naturvänliga veckan i mitten av maj fagade vi vår kretsäng samt skötte om naturstigen.
Föreningens intressegrupper
Kemikaliegruppen Förutom aktiviteterna under miljövänliga veckan höll Kemikaliegruppen
tre öppna träffar under våren där deltagarna delade sina kunskaper och hjälptes åt att ta fram
fakta utifrån frågeställningarna Vad är plast?, Vad är perfluorerade ämnen? och Kläder och
textil - hur undviker man skadliga ämnen?
Ängsgruppen har skött om vår kretsäng. På Ängens dag i augusti slog vi gräset med lie för
åttonde året i rad och hade sedan slåtterfest. Då intresset varit vikande för ängen gjorde
styrelsen en utvärdering av ängens framtid i samråd med ängsgruppen. Slutsatsen var att
styrelsen inte anser att vi ska driva ängen i fortsättningen då vi inte nått våra mål om ökad
blomsterprakt och det förhållandevis avsides läget gör det svårt att engagera allmänheten. Vi
har även diskuterat ängens framtid med Karlstads kommun som sagt att kommunen inte vill
åta sig att slå ängen om Naturskyddsföreningen avstår från att göra det men kan tänka sig att
samarbeta med oss om sina egna ängar som startat under 2016-2017.

2(4)

Förslag till kretsstämma 2018-01-31

Natursnokarna har haft barn- och familjeverksamhet vid två tillfällen. Under våren gick
bäverdetektiver på jakt i Knappstadsviken efter våra stortandade gnagarvänner och under
hösten var vi på IKEA en helg och hittade på kul snokaktiviteter för barnen. Snokledare på
IKEA var Linda Ferm (ordinarie snokledare), Jan Bergstam, Anne Geddes och Karin
Granström.
Handla Miljövänligt-gruppen i Värmland startade i september 2015 inom vilken
Karlstadkretsen utgör en mycket aktiv grupp. Under det senaste året har HMV-gruppen
arrangerat Klädbytardagen som drog hundratals besökare som ville delta i klädbytet på
Tingvallagymnasiet den 1 april. HMV-gruppen har även ordnat med grön tomteverkstad på
Naturum i december då barn och föräldrar kunde pyssla tillsammans med
Naturskyddsföreningen. Samtliga aktiviteter som arrangerades i samband med Miljövänliga
Veckan var ett samarbete mellan HMV- och Kemikaliegruppen
Skogsgruppen
Länets skogsgrupp startade 2015 och i den finns flera representanter från Karlstadkretsen.
Under året gjordes en storsatsning på inventering av tänkbara nyckelbiotoper i Torsby
kommun som en del av de fem norra skogslänens projekt ”Kraftsamling för de sista stora
naturskogarna”. Detta som en följd av Skogsstyrelsens beslut att göra en paus i inventering av
nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Andra inventeringar av skyddsvärd och
avverkningsanmäld skog har också ägt rum, bland annat Skålsåsen utanför Ulvsby.
Bra Miljöval Livsmedelsbutik
Bra Miljöval Livsmedelsbutik är Naturskyddsföreningens miljömärkning av livsmedelsbutiker. Butiken ska bl.a. ha ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter,
källsortera sitt avfall och ha genomfört energieffektiviserande åtgärder. Vi kontrollerade att
Willys på Våxnäs fortfarande följer normerna för att vara Bra Miljöval-märkt
livsmedelsbutik. Willys fick godkänt av Naturskyddsföreningens kontrollant Lilian Byström.
Programverksamhet
Inom ramen för programverksamheten har bland annat följande utflykter och andra aktiviteter
genomförts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25/2 Föredrag om svenska rovfåglar på Värmlands museum
27/2 Ugglelyssning på Hammarö
8/3 Föredrag om glädjen att titta på fåglar på Värmlands museum
17/4 Vårfåglar vid Hynsjöarna
20-21/5 Utflykt till Lurö
5/6 Naturnatten genomfördes för tionde gången
6/6 Blomstervandring i Löved
27/6 Fjärilsutflykt till Mölnbacka
16/9 Muminvärlden på Skutberget - studiebesök
23/9 Rennstadsnipans naturreservat
1/10 Örnar vid Ölmeviken
19/10 Bildföredrag om fjärilar och natur i Rumänien på Naturum

Nytt för i år var det samarbete som startade med Hammarökretsen där vi annonserade om
respektive krets aktiviteter i våra program. Ovan tas dock bara Karlstads egna aktiviteter upp.
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Media
• Klädbytardagen uppmärksammades av VF: Många fördelar på klädbytardag (2017-0401), genom förhandsartikel i NWT: Byt kläder för naturens skull (2017-03-30) och en
längre artikel i NWT: Många vinster i klädbyten (2017-04-01).
• Föreningens yttrande om Östra Kroppkärr (exploatering av Trollkoneberget)
uppmärksammades av VF och NWT (december 2017).
Kommunikation
Kretsen administrerade facebook-sidan ”Naturskyddsföreningen i Karlstad” samt
motsvarande sida på naturskyddsforeningen.se. Facebook-sidan har 429 följare, en ökning
med 35 personer jämfört med året innan (394 följare). Facebook-sidan är en fortsatt bra kanal
för att informera om verksamheten, aktuella frågor och aktiviteter. Kretsen administrerar även
karlstadnatur.se som är vår webbguide för gemene man och som uppmärksammar den
tätortsnära naturen och visar på dess värden.
Representation
Vid länsstämman i Karlstad den 17 april deltog Jan Bergstam, Johanna Hedqvist, Linnéa
Johansson, Leif Lövström, Ulrika Neldorin och Owe Nordling.
Vid Naturskyddsföreningens höstkonferens den 18 november deltog Jan Bergstam.
Övrigt
I december arrangerades en enkel julfest för dem som deltagit i styrelsen eller varit aktiva i
någon av föreningens arbetsgrupper under 2017.
Tack!
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Karlstad riktar slutligen sitt tack till alla som bidragit till
att verksamheten kunnat genomföras under året! Vi välkomnar medlemmar och andra
intresserade till ett fortsatt engagemang för Karlstads natur och miljö under 2018/2019.
Karlstad den 30 januari 2018
Ledamöter:
Jan Bergstam

Leif Lövström

Linda Ferm

Karin Granström

Linnéa Lindberg

Anne Geddes Shalit

Owe Nordling
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