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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Värmland, som är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen, avger härmed verksamhetsberättelse för kalender- och budgetåret 2015.
Länsstämman 2015
Stämman hölls den 8 mars på Naturum i Karlstad, 10 personer deltog på stämman utöver
styrelsen.
Styrelse och funktionärer under 2015 efter genomförda val.
Ordförande:

Mikael Rosén (1 år)

Ledamöter:

Sara Asker (ett år kvar)
Jan Bergstam (omval 2 år)
Martin Sandmark (ett år kvar)
Anna-Lena Larson (ett år kvar)
Bengt Brunsell (omval 2 år)
Per Larsson (nyval 2 år)

Suppleanter.

Ings suppleanter valdes

Revisorer.

Birgitta Westlund, Karlstad (nyval 1 år)
Mikael Sundeman, Kil (nyval 1 år)

Revisorssuppleanter.

Gunilla Peterson (omval 1 år)

Valberedning.

Lars-Ola Westerlund (sammankallande), omval 1 år
Leif Lövström, omval 1 år
Linnea Johansson, nyval 1 år

Styrelsen konstituerade sig enligt följande.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Mikael Rosén, vald av årsstämman
Sara Asker
Jan Bergstam
Martin Sandmark

Firmatecknare.
Länsförbundsstyrelsen beslutade att ordföranden Mikael Rosén och kassören Jan Bergstam
var för sig skulle ha teckningsrätt för föreningen.
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Arbetsutskott.
Har under året bestått av ordförande, kassör och sekreterare med vice ordförande som
ersättare.
Attesträtt
Den konstituerande länsförbundsstyrelsen beslutade att attesträtten för föreningens fakturor
och andra ekonomiska verifikationer skulle innehas av Mikael Rosén, Jan Bergstam och Sara
Asker. Samtliga utbetalningar ska ha två attester, från dessa attestanter. Jan Bergstam och
Mikael Rosén är slutattestanter.
Styrelsens arbete
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Värmland har under året hållit 6 st. protokollförda
möten. En stor del av det arbete som genomförts mellan styrelsemötena har varit att arbeta
med juridiska ärenden, yttranden samt uppföljning av inkomna mail och telefonsamtal till
styrelsen. Under året har också lokalen på Gjuteriet sagts upp och tömts. Material finns
fortfarande lagrat på Gjuteriet och även posten går dit. För möten används gemensamma
lokaler som bokas vid behov.
Det regionala kansliet
Det regionala kansliet har under 2015 för Värmlands del bemannats av Kajsa Grebäck. Kajsa
har under året bland annat arbetat med följande:
• Uppdatering av kontaktuppgifter avseende kretsarna
• Besök på något av kretsarnas styrelsemöten för information och diskussion
• Planering av medverkan på Lillerudsdagarna (blev dock ej av)
• Uppstart av skogsgruppen samt planering av aktiviteter
Genomförda aktiviteter
Yttranden/samråd/överklaganden
− FSC-samråd Svinbäcksskogen
Representation/deltagande i
− Länsstyrelsens klimatråd (två möten under året)
− Regional samrådsgrupp för naturvård, länsstyrelsen.
− Referensgrupp för vattenförvaltningen i Värmland, länsstyrelsen.
− Vänerns vattenvårdsförbund, årsmötet, Vänertinget.
− Viltförvaltningsdelegationen
− LEADER Växtlust
− Distriktsråd Skog
− Nationella skogsprogrammets konferens i Karlstad 2/12
Mediamedverkan
− Jan Bergstam har synts vid ett flertal tillfällen i samband med vargfrågan.
− Debattartiklar i NWT och VF.
− Två intervjuer i P4 Värmland (medlemsrekord och ouppfyllda miljömål)
Andra utåtriktade aktiviteter
− Länsförbundet administrerade facebook-sidan ”Naturskyddsföreningen i Värmland”
samt motsvarande sida på naturskyddsforeningen.se. Facebook-sidan har idag 384
gilla-markeringar vilket är en kraftig uppgång under året.
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− Miljövänliga veckan tillsammans med Handla Miljövänligt-gruppen
− Skogsgruppen har haft uppstart under året och även haft ett par aktiviteter i början av
2016.
− Vindkraft på rätt plats.
− Deltagande i hållbart liv tillsammans med Karlstad-kretsen.
Vänersamverkan
Upprätthållit vissa kontakter med kretsar runt Vänern och deltagit i möten. Skiss på
debattartikel och framtagning av ett par skrivelser tillsammans med andra omkring Vänern.
Rovdjur
Deltagit i viltdelegationen samt följt frågan på riksplanet. Jan har varit med och författat
överklaganden. Jan har även gått utbildning på Grimsö med Viltförvaltningsdelegationen och
deltog på resa till Bryssel för att uppvakta miljökommissionen.
Webb
Löpande uppdatering
Kontakter med riksförening och kretsar.
− Länsförbundsordförandekonferenser höst och vår. Förbundet närvarade endast på
våren.
− Ingen kretskonferens har genomförts under året men däremot har flertalet kretsar
besökt vid styrelsemöten.
− Riksmötet i Åre (Kajsa Grebäck)
Projektbidrag från riksorganisationen 2015.
− Inga projektbidrag från riks under året.
Externa projektbidrag 2015
− Inga externa projektbidrag under året.
Tack!
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Värmland vill slutligen tacka för förtroendet.
Länsförbundet välkomnar ännu en gång medlemmar och andra intresserade till ett fortsatt
engagemang för Värmlands natur och miljö under 2016/2017.
Karlstad den 2016-04-12
..........................................
Mikael Rosén, Ordförande
Ledamöter:
Bengt Brunsell

Martin Sandmark

Sara Asker

Anna-Lena Larsson

Jan Bergstam

Per Larsson

