Naturskyddsföreningen - södra Sörmland
Verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 utgjorts av:
Ordförande, Göran Strand
Kassör, Thomas Tjäderhane
Ledamot, Mikael Gemsjö
Ledamot, Eva Grusell
Ledamot, Håkan Larsson
Ledamot, Eric Midfalk
Ledamot, Tayana Bengzon Åkerblom
Suppleanter till styrelsen:
Sofia Fast
Torkel Fischer
Revisorer:
Karin Anklew
Bo Gustaver
Sven Jonsson, suppleant
Staffan Karlsson, suppleant
Valberedning till styrelsen:
Mats Andersson
Nils Kjellberg

Medlemsantal:
2005: 1084 medlemmar
2006: 1149 medlemmar
2007: 1156 medlemmar
2008: 1148 medlemmar
2009: 1156 medlemmar
2010: 1215 medlemmar
2011: 1306 medlemmar
2012: 1302 medlemmar
2013: 1262 medlemmar
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Styrelsesammanträden/föreningsmöten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem möten sedan årsmötet den 4 april:
konstituerande styrelsemöte 9 april samt föreningsmöten 6 juni, 22 augusti, 14 oktober och
14 november. Mötena, utöver det konstituerande mötet, benämner vi föreningsmöten vilket
innebär att medlemmar utöver styrelsemedlemmar kan delta vid mötena. Principen med
föreningsmöten är en del i vår strävan att försöka öppna upp styrelsearbetet så att flera
medlemmar kan få möjligheten till att påverka och bidra till föreningens verksamhet. En
annan strävan har varit att försöka undvika ett onödigt formaliserat arbete i styrelsen genom
att vi endast vid årsmötet samt vid det konstituerande mötet har fört fullständiga
mötesprotokoll. Vid övriga föreningsmöten har vi fört minnesanteckningar och när det varit
nödvändigt förtydligat olika uppdrag och ansvar mellan styrelsemedlemmarna.
Verksamheten under året:
Styrelsen har under innevarande verksamhetsår fortsatt arbetet med att sprida kunskapen
om miljöfrågor bland både föreningens medlemmar såväl som bland icke medlemmar i vårt
eget distrikt. Föreningen har arbetat med informationsspridning via mejl, facebookgrupp och
annonsering i lokaltidning.
Följande aktiviteter har genomförts:
•

Den levande Nyköpingsån – projektgrupp som arbetar för att skapa fria
vandringsvägar i Nyköpingsån. Medlemmar i gruppen är representanter från
Nyköpings kommun, markägare utmed ån, Sveriges Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund, Nyköpings och Oxelösunds Sportfiskare, Länsstyrelsen,
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Naturskyddsföreningen Södra Sörmland samt
MB-stiftelsen.

•

Tintomaravandring 20-21 april, start och mål vid sjön Strupen norr om Strömsfors.

•

Stendörrens familjedag - genomfördes 19 maj med olika aktiviteter såsom
fågelholkssnickeri, insektsvandring, håvning och grillning. Eva Grusell var ansvarig för
aktiviteten som helhet. Övriga deltagande medlemmar var Thomas Tjänderhane,
Mikael Gemsjö, Torkel Fischer och Hans Eriksson.

•

Vattenkraftverken i Nyköpingsån – Mikael Gemsjö har som vår representant deltagit i
ett flertal möten, tillsammans med representanter från Sportfiskarna och
Kanotförbundet samt med en expert från Naturskyddsföreningens rikskansli, med
kommunpolitiker i Nyköping för att arbeta för att ägarbytet av Vattenfalls kraftverk
leder till säkerställande av vandringvägar för fisk och andra organismer. Nyköpings
kommun köpte kraftverken och har för avsikt att underlätta vandringsvägarna.

•

Naturvårdsrådet – Eric Midfalk har deltagit på mötena som kommunen bjudit in
föreningen till och styrelsen har lämnat in en svarsskrivelse angående skapande av
marina reservat.

•

Butiksundersökning – Eric Midfalk har besökt ett antal matbutiker i Nyköping
angående ortens schysstaste matkasse.
2

•

Miljövänliga veckan – Eric Midfalk deltog på mötet i Norrköping den 7 september

•

Filmvisning – filmen ”Inte bara honung” visades den 27 nov i Olrogsalen på Culturum.
Efter filmen berättade Thomas Rafstedt om ekologisk biodling.

Nyköping i februari 2014
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Ordförande
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Ledamot
____________________________________________
Eric Midfalk
Ledamot

3

