Verksamhetsberättelse för
Naturskyddsföreningen i Västerbottens län
verksamhetsåret 2016
Styrelsens sammansättning
Staffan Landström, Bygdsiljum, ordförande fram till 2016-11-30
Mats Djupsjöbacka, vice ordförande
Sture Gustafsson, Åsele, sekreterare
Peter Lugnegård, Skellefteå, ledamot
Torgny Forsgren, Lycksele, ledamot
Marie Persson, Tärna, ledamot
Josefine Persson, Umeå, ledamot
Ekonomi
Karin Scherdin, Scherdins Redovisnings och konsultbyrå i Åsele har skött föreningens
bokföring och ekonomiska transaktioner. Ekonomiansvarig hos föreningen har varit Staffan
Landström.
Revisorer
Ordinarie: Anders Wangel Umeå (ekonomi), Richard Hansson, Lycksele (verksamhet)
Suppleanter: Folke Lidenmark, Robertsfors, Ilkka Saarinen, Skellefteå.
Valberedning
Ann-Louise Hansson, Lycksele, Kristin Allebrink, Skellefteå och Ingegerd Saarinen,
Skellefteå.
Anställda
Patrik Nygren har varit anställd på 25% under januari och februari i ett
skogsinventeringsprojekt som medfinansieras av LONA.
André Nyström har varit anställd som föreningskonsulent på halvtid fram till 2016-12-07 då
han avslutade sin anställning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten via skype samt ett fysiskt
möte i Strömbäck. Kontakt har även skett via telefon och e-post.

Länsstämman 2016
Stämman hölls på Hotell Forsen i Vindeln 2016-04-16.
Åsa Hagner, Västerbottens botaniska förening, var ordförande.
Utöver själva stämman så presenterade vår konsulent André resultaten från vår workshop om
kretsutveckling som vi hade på kretskonferensen i Lycksele och vi diskuterade hur vi går
vidare. Mikael Marberg, Länssamordnare för Floraväkteriet, berättade om hur vi kan vara
med i övervakningen av rödlistade växter med fokus längs Vindelälven och Staffan
Landström uppdaterade oss om läget i projektet Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahkas.
Riksstämman
André Nyström var länsförbundets ombud på riksstämman.
Kretsar
Kretsar finns i Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Umeå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln.
Doroteabygden (vilande), Storuman (vilande) och Bjurholm (vilande)
Medlemsantal
Vid årsskiftet var medlemsantalet totalt 4546, varav 1903 familjemedlemmar. Det var en
minskning med 38 medlemmar jämfört med 2015.
Representationer
Staffan Landström har varit ersättare i interimsstyrelsen för Biosfärområde VindelälvenJuhtatdahkas.
Torgny Forsgren har varit representant i samtliga vattenråd som berör länet och
referensgruppen för Vattenmyndigheten i Norrbotten samt Länsstyrelsens klimatråd.
Torgny Forsgren har varit vår representant i skogligt sektorsråd.
Peter Lugnegård har ingått i riksförbundets referensgrupp för gruvor.
Kurser/konferenser
Kretskonferenser
Länsförbundet har arrangerat 2 kretskonferenser under året:
Vid kretskonferenser i Lycksele den 28/2 deltog 17 personer från 7 av länets kretsar. Stina
Lindblad från Riksstyrelsen inledde med att berätta vad som är på gång nationellt. André
Nyström presenterade sedan resultaten från kretsundersökningen vi gjort och sedan följde en
workshop om kretsarnas behov av stöd för utveckling av verksamheten och vi tränade även på
att använda uppdragsmetoden. Anna Johansson från Studiefrämjandet presenterade även deras
nya organisation och möjligheter till samverkan.
Vid kretskonferenser i Granö den 26/11 deltog 16 personer från 6 av länets kretsar.
Konferensen inleddes med att Christopher Storm från ekoturismföretaget Granö Beckasin
berättade om deras spännande historia. Sara Vikström Olsson från Rikskansliet berättade
sedan engagerande om projektet Schysst Sommar & Vinter. Konferensen avslutades med en
workshop där deltagarna tog fram underlag för långsiktiga mål för Länsförbundet.
Länsordförandekonferens
Länsförbundet arrangerade Naturskyddsföreningens Länsordförandekonferens i Strömbäck,
Umeå den 22-23 oktober.

Exkursion om naturvärdesbedömning av skog
I samberkan med Skogsstyrelsen arrangerades en exkursion om naturvärdesbedömning den
24/9 där 7 medlemmar från 3 olika kretsar deltog. Länsförbundet vill tacka Skogsstyrelsen
och Per-Anders Lindgren för en mycket givande exkursion.
Kansliet
Länsförbundets kansli har under året kontinuerligt stöttat kretsarna med bland annat
medlemsutskick, grafiskt material, hemsidor och verksamhetsutveckling. Vår konsulent
André Nyström har administrerat medlemsregistret och agerat support i övergången till nya
system. Vi har även lanserat en Facebooksida som en tilltänkt ny kommunikationskanal för
länsförbundet.
I samarbete med kretsar och länsförbund togs en bilaga till Sveriges Natur fram som gick ut
till alla medlemmar i Västerbotten under september.
André representerade föreningen på fortbildningen Mer friluftsliv i skolan och har jobbat för
att Västerbotten ska bli pilotregion för 2017 års satsning på fortbildningen Skogen som
klassrum.
André har deltagit på Klimatforum Västerbotten och Länsstyrelsens temadag om
miljökvalitetsmålen i det kommunala arbetet.
I samarbete med rikskansliet har André försökt anordna Natursnoksledarkurs i länet men den
ställdes tyvärr in på grund av för få anmälda deltagare.
Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahkas
Länsförbundet har en plats som suppleant i den interimistiska styrelsen för projektet
Vindelälven-Juhtatdahkas kandidaturarbete för att få ett Biosfärområde sanktionerat av
UNESCO. Här följer en lägesrapport avseende vårt arbete under 2016.
Länsförbundet har även erhållit projektmedel från riksföreningen för ett informationsprojekt
inom ramen för kandidaturarbetet.
I början av året byttes projektledare för kandidaturarbete. Detta har medfört betydande
förseningar inom hela projektet. Därför har även våra planerade informationsinsatser blivit
försenade. Våra projektmedel får dock disponeras även under hela 2017, enligt besked från
projekthandläggaren på riksföreningen.
Det som är gjort under 2016 i vårt delprojekt är följande:
* Staffan Landström deltog i ett planeringsmöte 21 september i Umeå för informationsinsatser
inom Biosfärområdet samt utbildning av biosfärambassadörer. Vår tid för information om
ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald inom biosfärambassadörsutbildningen har tyvärr
blivit mycket begränsad.
* Torgny Forsgren medverkade vid Biosfärdagen i Sorsele den 19 november med en
presentation om ekologi och biologisk mångfald.
Utöver detta har Staffan och Torgny deltagit i ett styrelsemöte vardera. Fortfarande har vi
endast en suppleantplats för ideella föreningar (STF har den ordinarie). Detta har inneburit att
vi inte fått vara med vid ett flertal styrelsemöten. Staffan har i mer än ett halvår försökt att få
svar från styrelseordföranden och från WWF om vi skulle kunna få en suppleantplats under
WWF istället. Vi har fortfarande inte fått något svar på denna begäran.

Övrigt
Tack vare engagerade medlemmar och kretsar, det utmärkta arbete som vår konsulent André
gjort, stöd från Studiefrämjandet m.fl. har vi haft en omfattande verksamhet under året. Ett
stort tack till alla som på något sätt bidragit till vår verksamhet!

