Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse med bokslut
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31
Under 2015 har vi drivit verksamheten utifrån Naturskyddsföreningens tre strategier; att
påverka politiker, att stärka naturkänslan och att stärka konsumentmakten.
I december 2015 hade föreningen 740 betalande medlemmar. Av dessa var 432
fullbetalande, övriga familjemedlemmar.

Styrelse
På årsmötet den 27 januari valdes följande styrelse:
Ordförande
Tove Björlin
Ledamot
Benny Andersson
Ledamot
Anna Holmgren
Ledamot
Mats Olsson
Ledamot
Ola Jennersten
Ledamot
Marie Engqvist Persson
Suppleant
Eva Fröman
Suppleant
Åsa Johansson
I maj avsade sig Marie Enqvist Persson sitt uppdrag i styrelsen med anledning av flytt.

Övriga förtroendeposter
Valberedning:
Gunnel Petersson
Roger Uddmäre
Elisabeth Svensson
Revisorer:
Bengt Sterby
Solveig Lorentzon
Revisorssuppelanter:
Claes Heinervall
Hans Gustafsson
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Verksamhet under året
Under året har 11 protokollförda styrelsemöten hållits.
Föreningen har arrangerat 17 aktiviteter under året, samtliga öppna även för icke
medlemmar, samt funnits representerad på andra arrangörers evenemang.

Genomförda aktiviteter
Januari:
 Årsmöte med föreläsning med Lars-Gunnar Bråvander. Trevligt men få deltagare, ca
15 personer.
Februari:
 Föreläsning med representanter för Swedavia och samtal om miljöarbetet på
Arlanda. Lyckat och intressant. Bra med positiv kontakt mellan föreningen och
Swedavia. Ca 20 deltagare.
 Film och samtal ”The Nature of Cities” på Sigtunastiftelsen. En lyckad kväll. Ca 25
deltagare.
Mars:
 Vårträff med föreläsning om Stockholms Gröna Kilar. Föreläsare Mårten Wallberg och
Jan Franzén. Vi informerade om föreningen. Mycket lyckat, drygt 30 deltagare.
April:
 Film och samtal ”The Economics of Happiness” på Sigtunastiftelsen. En givande och
intressant kväll men inte så många deltagare, ca 15 personer.
 Skogsutflykt Järvakilen. Endast 3 deltagare utöver oss från styrelsen. Stor konkurrens
med väldigt många aktiviteter i kommunen denna helg. Eventuellt upplevdes också
platsen (Rosersbergs slott) som svår att t ex åka till kommunalt.
Maj:
 Fågelmorgon. Över 30 deltagare, mycket lyckat.
Juni:
 Vilda blommornas dag. Vandring vid Västerängsudd i samarbete med Svenska
Botaniska Föreningen. Kerstin Frostberg guidade. 30-40 deltagare.
 Vilda grannar i Rävsta. Träff vid Embarsboda i samarbete med Friluftsfrämjandet. Ola
Jennersten berättade om insekter, fåglar och djur i trädgården. 35 nöjda deltagare
trots lite regn.
Augusti:
 Slåtterfest Viby. Härligt väder och bra uppslutning med ca 80 personer i varierande
åldrar. 35 personer genomförde tipsrundan. Både gamla och nya ängsområden slogs.
September:
 Svampens Dag vid Embarsboda i samarbete med Friluftsfrämjandet. Ihållande regn
hela dagen och väldigt lite folk.
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Cykeldagen. Tyvärr regn. Ca 10 personer slöt upp i Märsta. Synpunkter på cykelvägar
etc samlades in för att överlämnas till Sigtuna kommun.
 Utflykt om markanvändning med Mats Olsson. Väldigt trevligt men tyvärr väldigt få
deltagare.
 Klimatsmart matlagning. 25 deltagare = fullt hus. Väldigt lyckat med god mat och
diskussioner utifrån quizfrågor.
Oktober:
 Seminarium Markens Funktioner. Mycket bra, men färre deltagare än önskat.
 Film och samtal ”Skog och människor” på Sigtunastiftelsen. En intressant kväll, men
med få deltagare.
November:
 Höstträff. Ola Jennersten visade foton och berättade om djur i Sigtunas natur, vi
informerade om föreningen. Mycket lyckat, ca 30 deltagare.

Odlingscirkeln
Odlingscirkeln är ett samarbete med Omställning Sigtuna som bedrivs i studiecirkelform.
Gruppen har stadsodling med odlingar i Drakegården i Sigtuna. Under odlingssäsongen 2015
har Odlingscirkeln träffats i Drakegården varje onsdagskväll. 52 personer har kommit för att
se odlingarna. Fritidshem och förskolor har bjudits in att besöka odlingarna och 76 barn och
ledare har besökt Drakegården och informerats om odlingen.

Övrig representation





Föreningen har varit representerad i Sigtuna kommuns arbetsgrupp för uppföljning
av översiktsplanen, som hållit tre möten under året. I gruppen ingår politiker,
tjänstemän samt representanter för näringsliv och föreningsliv.
I juni var föreningen representerad på Valstadagen.
I september var föreningen representerad tillsammans med Omställning Sigtuna på
Skördefesten i Valsta.
I september medverkade föreningen tillsammans med Omställning Sigtuna med
odlingscirkelns grönsaker på skördedag på Wenngarn.
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Arbetsgrupper
Plangruppen
Plangruppen går igenom de planärenden vi får på remiss för att lägga fram förslag om
eventuella yttranden för styrelsen. Alla detaljplaner och ansökningar om
strandskyddsdispens remitteras till kretsen. Under 2015 har det varit en klar minskning av
antalet nya detaljplaner jämfört med tidigare år. Under året har föreningen fått in 3-4
detaljplaner och ca 10 ärenden som rört strandskyddsdipsenser. Vi har inte haft något att
invända mot dessa.
Handla Miljövänligt gruppen
I augusti arrangerade Ekomatcentrum tillsammans med föreningen och med stöd av Sigtuna
kommun en Ekogala där goda resultat från butiks- och restauranginventeringarna 2014
premierades. Ekogalan är tänkt att bli ett årligt event där goda exempel lyfts fram. Galan
hölls på Hotell Kristina i Sigtuna som också var vinnare med högsta andel ekologiskt i
kategorin Restaurang. Diplom för hög andel ekologiskt delades även ut i kategorierna Café,
Hotell- och konferens och Dagligvaruhandel. Deltagarna på Ekogalan fick lyssna på ett antal
föreläsare inom ämnet mat och hållbarhet och Sigtuna kommun bjöd på lunch på Hotell
Kristina.
Tack vare stöd från Sigtuna kommun och ett mycket gott samarbete med Ekomatcentrum
har Handla Miljövänligt gruppen under året kunnat genomföra två inventeringar av utbudet
av ekologiskt och KRAV-märkt i samtliga livsmedelsbutiker i kommunen. Vid andra halvårets
inventering tittade vi även på utbudet av Fairtrade-märkta produkter, detta på uppdrag av
Sigtuna kommun som är en Fairtrade-city. Butiksinventeringarna har uppmärksammats i
lokalpressen.
I december påbörjades en inventering av kommunens restauranger och caféer, ca 65
stycken. I denna inventering tittar vi på andelen ekologiskt, Fairtrade-märkt, närproducerat
och även utbudet av vegetariska rätter. Med anledning av den industriella kött- och
mejeriproduktionens negativa påverkan på bland annat klimatet är konsumenternas
möjligheter att välja vegetariska alternativ mycket angeläget.

Samarbeten
Under 2015 har vi haft mycket goda samarbeten med Omställning Sigtuna,
Friluftsfrämjandet, Ekomatcentrum, Svenska Botaniska Föreningen och Sigtuna kommun.
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Ekonomi
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Bokslut 2015
Resultaträkning
Inkomster
Bidrag

Utgifter
23.108

Medlemsinfo

9.715

Programverksamhet

4.926

Omkostnader

7.030

23.108

21.671

Resultat 2015 (”vinst”)

1.437

Resultat 2015
Ing. balans

Utg. balans

Plusgiro

14.201

Förändring

1.437

Plusgiro

15.638

Utgifter

2.990

Odlingscirkeln. Bokslut 2015
Resultaträkning
Inkomster

8.206

Resultat 2015 (”vinst”)

5.216

Resultat 2015
Ing. balans

Utg. balans

Plusgiro

1.710

Förändring

5.216

Plusgiro

6.926
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Sigtuna 2016-03-03
För styrelsen Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden

Tove Björlin, ordförande

Benny Andersson, kassör
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