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Kallelse till digital länsstämma 2021 – tisdag 30 mars via Zoom
 1 mars, 2021  (https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2021/03/01/kallelse-till-digital-lansstamma-2021-tisdag-30-

mars-via-zoom/) Kommentera (https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2021/03/01/kallelse-till-digital-lansstamma-

2021-tisdag-30-mars-via-zoom/#respond)

(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/20/2020/03/digitalt-
årsmöte.jpg)

Välkommen till länsstämman – länsförbundets årsmöte!

Datum och tid: Tisdag 30 mars kl 18:30-20:30

Drop-in från kl 18.00 för dig som vill testa tekniken med ljud och bild innan mötet kör igång.

Här anmäler du dig till årsmötet (https://forms.gle/rczQFvT92zHhrWeN8)

Några dagar innan mötet kommer du som är anmäld att få en möteslänk skickad till din mail som du
använder för att ansluta till årsmötet.

Om du är utsedd till ombud av din krets har du rösträtt vid stämman. Då är det viktigt att du på förhand
meddelar regionkansliet att du planerar att delta så att du kan bli upptagen i röstlängden. Skicka ett mail
till kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se
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(mailto:kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se) 
Enligt stadgarna bestäms antal ombud i förhållande till föregående års medlemsantal enligt följande:
upp till 1000 medlemmar = 4 ombud, 1001-2000 medlemmar = 5 ombud; 2001 eller �er medlemmar = 6
ombud.

Teknisk information 
Du kan ladda ned Zoom klienten (https://zoom.us/) lokalt till din dator. Om du inte vill eller kan göra
detta �nns det som alternativ att delta i mötet via webbläsaren:

På startsidan för mötet (via möteslänken), klicka på download & run Zoom
Då dyker följande text upp under download & run Zoom länken: If you cannot download or run the
application, join from your browser
Klicka på join from your browser

Om du redan har Zoom klienten installerad på datorn kommer alternativet att delta via webbläsaren inte
att visas.

Årsmöteshandlingarna �nns tillgängliga för nedladdning på denna sida
(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2021/03/02/handlingar-till-lansstamman-2021/).

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen för Länsförbundet, Västerbottens Naturskyddsförening

Tel. 076-143 95 44 
kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se (mailto:kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se)

Detta inlägg har kategorierna Aktivitetsinbjudan
(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/category/aktivitetsinbjudan/), Länsförbundet
(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/category/lansforbundet/) och etiketterna årsmöte
(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/tag/arsmote/), kallelse
(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/tag/kallelse/), länsstämma
(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/tag/lansstamma/). Bokmärk länken
(https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2021/03/01/kallelse-till-digital-lansstamma-2021-
tisdag-30-mars-via-zoom/).

 Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
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2021-03-01 

Dagordning vid länsstämma 
Naturskyddsföreningen i Västerbotten 

30 mars 2021 

Dagordningens punkter följer de som anges i våra stadgar § 9 

1. upprop och fastställande av röstlängd 
2. fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
3. val av ordförande för stämman 
4. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 
5. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 
6. styrelsens verksamhetsberättelse 
7. revisorernas berättelse 
8. fastställande av resultat- och balansräkningar 
9. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
10. fastställande av verksamhetsplan 
11. beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa 
12. val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen 
13. val av övriga styrelseledamöter 
14. eventuella fyllnadsval 
15. val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
16. val av valberedning 
17. ärenden som styrelsen förelägger stämman 
18. ärenden som väckts genom motion 
19. stämmans avslutande



Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västerbotten 
 

Fastställda vid föreningens länsstämma 2019-03-30 
 
Naturskyddsföreningen i Västerbotten är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i 
Västerbottens län.  
 
 

 

§ 1 Ändamål och organisation 
Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande 
benämnd Naturskyddsföreningen – är en 
partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening för naturskydd och miljövård. 
 
Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund 
och riksförening som var för sig är juridiska 
personer med eget ansvar och med egna stadgar 
vars innehåll inte får vara oförenligt med 
Naturskyddsföreningens stadgar. Vid 
tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens 
stadgar företräde. 
 
Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens 
fristående ungdomsorganisation med egna 
stadgar, styrelse och verksamhet. 
 
§ 2 Naturskyddsföreningens verksamhet 

Naturskyddsföreningen ska: 
 driva viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, 

regionalt, nationellt och globalt, 
 väcka engagemang för naturen samt verka 

för skydd och vård av värdefull natur, 
 verka för förändrade normer och 

beteenden, samt för en hållbar 
konsumtionskultur, 

 finnas i hela landet och verka på alla nivåer 
i samhället, 

 utbilda och sprida kunskap om miljö, natur 
och hälsa, 

 skapa opinion, 
 påverka, granska och utverka ansvar av 

makthavare och lagstiftare, 
 bygga upp och upprätthålla en djup 

kompetens grundad i vetenskap och fakta, 
 bygga sin verksamhet på solidaritet i hela 

samhället, mellan generationer och mellan 
länder, 

 bidra till konkreta lösningar för ett 
modernt, miljöanpassat samhälle, 

 samarbeta med nätverk, organisationer 
och företag, 

 ge ut en medlemstidning, 
 
 

 arbeta inkluderande och icke-
diskriminerande i hela sin verksamhet, 
med utgångspunkt i alla människors lika 
värde. 

§ 3 Medlemmar 
Medlemmar i Naturskyddsföreningen i 
Västerbotten i det följande benämnd 
länsförbundet  utgörs av medlemmar i de av 
Naturskyddsföreningens kretsar som har 
verksamhet inom länsförbundets 
verksamhetsområde.  
 
§ 4 Länsförbundets verksamhet 
Länsförbundet ska regionalt verka för Natur-
skyddsföreningens ändamål. Vidare ska länsför-
bundet stödja och utveckla kretsverksamheten, 
inventera det regionala utbildningsbehovet och 
erbjuda utbildning, samt samordna kretsarna i 
det regionala natur- och miljövårdsarbetet. 
Länsförbundet tar hand om sina egna 
angelägenheter, antar sina egna stadgar och 
svarar för sina ekonomiska åtaganden. 
Länsförbundet kan inte utan godkännande av 
riksstyrelsen uppta särskilda medlemsavgifter av 
sina kretsar eller medlemmar. Länsförbundet har 
rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, 
exempelvis prenumeration på länsförbunds-
tidskrift. 
 
§ 5 Länsstämma 
Länsförbundets högsta beslutande organ är 
länsstämman som består av medlemmar som av 
sina respektive kretsar utsetts till ombud. Enskild 
medlem får närvara vid stämman och har 
yttrande- och förslagsrätt. 
 
Kretsarna har rätt att sända ombud till 
länsstämman i förhållande till föregående års 
medlemsantal enligt följande: 
 upp till 1000 medlemmar  4 ombud 
 1001–2000 medlemmar  5 ombud 
 2001 eller fler medlemmar  6 ombud 

 
Varje ombud som upptagits i röstlängd har en 
röst. Vid förfall för ombud inträder suppleant. 
Ombud och suppleanter för dessa bör vara leda-
möter eller suppleanter i kretsstyrelse och ska 



utses av respektive kretsstämma eller 
kretsstyrelse. Ombud får inte delta i beslut i 
ärende, inklusive val, som rör personen själv eller 
närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden 
som kan innebära jäv ska anmälas till 
stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör 
stämmopresidiet om jäv föreligger. 
 
§ 6 Beslutsförhet och omröstning 
Länsstämman är beslutsför med det antal  
röstberättigade ombud som infunnit sig efter 
kallelse i laga ordning. 
Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel 
majoritet med undantag för personval där relativ 
majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring se § 
17, avseende upplösning se § 18. Vid lika röstetal 
har stämmans ordförande utslagsröst utom vid 
val då lotten avgör. 
 
Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med 
slutna sedlar när något ombud så begär.  
 
Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta 
andra namn än de som ställts i proposition, ej 
heller får valsedel uppta fler namn än det antal 
som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras 
valsedeln. 
 
§ 7 Valbarhet 
Valbar till länsförbundsstyrelsen och 
länsförbundets valberedning är  medlem i 
länsförbundet, dock ej länsförbundets revisorer 
under kommande mandatperiod eller anställda 
inom länsförbundet eller länsförbundets kretsar. 
Arvoderad styrelseledamot räknas inte som 
anställd. Till styrelseledamot får ej heller utses 
ledamot i länsförbundets valberedning under 
kommande mandatperiod. Till ledamot i 
länsförbundets valberedning får ej heller utses 
ledamot av länsförbundets styrelse under 
kommande mandatperiod eller till denne 
närstående person. 
 
Den sammanlagda tiden som medlem får vara 
ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i 
länsförbundsstyrelsen eller ledamot i 
länsförbundsstyrelsen är ej begränsad. 
 
§ 8 Tidpunkt och kallelse 
Ordinarie länsstämma hålls före 15 maj. Dag och 
plats för stämma ska meddelas kretsar senast 
30 dagar i förväg och på sätt länsförbunds-
styrelsen finner lämpligt. 
 
§ 9 Vid ordinarie länsstämma ska förekomma: 
1. länsstämmans öppnande 

2. upprop och fastställande av röstlängd 
3. fråga om stämman blivit utlyst enligt 

stadgarna 
4. val av ordförande för stämman 
5. anmälan om länsförbundsstyrelsens val av 

sekreterare för stämman 
6. val av två justerare, tillika rösträknare, att 

jämte stämmans ordförande justera 
protokollet 

7. fastställande av dagordning och arbets- och 
beslutsordning 

8. presentation av länsförbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse och räkenskaper 

9. revisorernas berättelse 
10. fastställande av länsförbundets räkenskaper 
11. fråga om ansvarsfrihet för föregående års 

förvaltning 
12. fastställande av verksamhetsplan 
13. presentation av valberedningens förslag och 

övriga nomineringar samt information om 
aktuella krav för valbarhet  

14. beslut om antalet 
länsförbundsstyrelseledamöter och 
mandatperiod för dessa 

15. val av ordförande i länsförbundet, tillika 
ordförande i länsförbundsstyrelsen 

16. val av övriga länsförbundsstyrelseledamöter 
och eventuella suppleanter 

17. eventuella fyllnadsval 
18. val av två revisorer och två 

revisorssuppleanter 
19. val av valberedning 
20. nominering av kandidater till 

riksföreningens valberedning när det är 
riksstämmoår 

21. ärenden som länsförbundsstyrelsen 
förelägger stämman 

22. ärenden som väckts genom motion 
23. stämmans avslutande 

 
§ 10 Extra länsstämma 
Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma 
eller länsförbundets styrelse så beslutar, eller när 
minst en tiondel av medlemmarna, eller när 
minst en femtedel – dock minst två – av 
länsförbundets kretsar, eller revisorerna 
skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra 
stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än 
de som angivits i kallelsen. 
 
§ 11 Motioner 
Motionsrätt har krets och enskild medlem. 
Motion ska inges skriftligen till länsförbundets 
styrelse före den 1 februari det år motionen ska 
behandlas.  



Förslag som ska bli föremål för beslut ska senast 
30 dagar före länsstämman avsändas till samtliga 
kretsar. 
Förslag som kommit in för sent kan bli föremål 
för överläggning men kan inte föranleda beslut på 
stämman. 
 
§ 12 Länsförbundsstyrelsen 
Länsförbundsstyrelsen är länsförbundets högsta 
beslutande organ då stämman inte är samlad. 
Länsförbundsstyrelsen består av minst fem 
ledamöter varav en ordförande.  
Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet 
att utse en ledamot i länsförbundsstyrelsen. 
 
§ 13 Länsförbundsstyrelsens beslutsförhet 
Länsförbundsstyrelsen är beslutsför om minst 
halva antalet röstberättigade ledamöter är 
närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör 
personen själv eller närstående. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. 
 
§ 14 Firmateckning 
Länsförbundets firma tecknas i den ordning 
länsförbundetyrelsen beslutar. 
 
§ 15 Verksamhetsår och räkenskaper 
Länsförbundets verksamhetsår är kalenderår. 
Länsförbundsstyrelsen ska föra räkenskaper 
somtillsammans med verksamhetsberättelse ska 
överlämnas till revisorerna senast 31 januari, 
året efter räkenskapsåret. 
Revisionsberättelse ska överlämnas till läns-
förbundsstyrelse senast den 1 mars. 

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god 
redovisningssed. 
§ 16 Verksamhetsberättelse 
Räkenskaper, verksamhets- och revisions-
berättelserna samt årsmötesprotokoll ska före 
den 15 juni sändas till riksföreningens kansli. 
 
§ 17 Stadgeändring 
För ändring av länsförbundets stadgar krävs 2/3 
majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska 
föreläggas genom proposition från länsförbunds-
styrelsen eller motion. Endast de ändringsförslag 
som har lyfts fram i motion eller proposition får 
behandlas av stämman, med undantag för änd-
ringar som logiskt följer av befintliga ändrings-
förslag, så kallade konsekvensändringar, eller 
rena korrekturändringar. 

 
När länsförbundets stadgar har ändrats, ska 
ändringarna meddelas till riksföreningen senast i 
samband med insändande av verksamhetsberätt-
elsen. 
 
§ 18 Upplösning 
Länsförbundet kan upplösas genom beslut av två 
på varandra följande länsstämmor med minst sex 
månaders mellanrum, varav den ena ska vara 
ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas 
med minst 3/4 majoritet. 
Upplöses länsförbundet, eller upphör dess 
verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna 
tillgångar riksföreningen, att av denna användas 
för att stödja ett återstartande av länsförbundet.

 



  
Verksamhetsberättelse 2020 

 

 
Verksamhetsberättelse för 2020  

Naturskyddsföreningen i Västerbotten 
Styrelsens sammansättning 
Johan Granstrand, Skellefteå, ordförande 
Josefine Persson, Umeå, vice ordförande  
Sture Gustafsson, Åsele, sekreterare  
Maria Grånemo, Umeå, ekonomiansvarig 
Maria Mårtensson, Skellefteå, ledamot 
Maria Eriksson, Umeå, ledamot  
Krister Persson, Umeå, ledamot  
Peter Lugnegård, Skellefteå, ledamot  

Valberedning 
Frauke Molander, Umeå,  
Ingegerd Saarinen, Skellefteå  
Karin Lindström-Bjurberg, Bjurholm 
Kontakt: valberedningen.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se 

Revisorer 
Ordinarie: Nils-Ivar Arvidsson, Lycksele,  
Suppleant: Richard Hansson, Lycksele 

Styrelsemöten och stämma  
Styrelsen har haft totalt 10 styrelsemöten där samtliga har hållits digitalt, oftast med Zoom. 
Länsstämman hölls även den digitalt på Zoom den 5 april (på grund av Covid-19), liksom 
kretskonferensen den 7 november. Ordförande för Länsstämman var Lotta Silfver, ledamot i 
Riksföreningens Styrelse. 

Länsordförandekonferenser 
Länsordförandemöten, länsordförandekonferensen samt länsarbetsgivarmöten organiserade från Riks 
har även de hållits digitalt under året. 

Ekonomi 
Scherdins Redovisnings och konsultbyrå i Åsele skötte fram till i höstas föreningens bokföring och 
betalningar, men från och med 1 november sköter Västerbotten Idrottsservice AB (svb) föreningens 
ekonomitjänster. Ekonomiansvarig hos föreningen är Maria Grånemo 

Kansli och anställda 
Kansliet har en anställd verksamhetsutvecklare, Natalie Toft, anställd på 50 procents 
tjänstgöringsgrad. För detta får föreningen kostnadsteckning från Riksorganisationen.  

mailto:valberedningen.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se


  
Verksamhetsberättelse 2020 

 
Johan Granstrand har fungerat som styrelsens ansvarige för arbetsledning och arbetsgivarfrågor. 

Kretsar 
Kretsar finns i Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Umeå med omnejd (Umeå, Nordmaling, Vännäs, 
Bjurholm)*, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln samt Doroteabygden (vilande) och Storuman (vilande). 
 
*Bjurholmskretsen har efter beslut från riksstyrelsen den 14/12-2020 uppgått i kretsen Umeå med 
omnejd.  

I samråd med kretsordförande och ett par tidigare kretsaktiva i Sorsele inledde 
verksamhetsutvecklaren under hösten ett arbete för att stärka kretsen som under de senaste åren haft 
väldigt lite aktivitet och kämpat med att få ihop en styrelse. Det har hittills skett utan resultat. Vi 
hoppas att kunna återuppta satsningen för Sorselekretsen under 2021. 

Medlemsantal 
Vid årsskiftet var medlemsantalet totalt 4163 st, varav familjemedlemmar 1494, en minskning med 
634 medlemmar sedan 2019. 
  
Kommentar: Under 2019 utvecklade riksföreningen nya rutiner för vilka uppgifter som registreras för 
medlemmar i föreningens medlemsregister. Det innebar bland annat att personnummer nu behövs 
också för familjemedlemmar. Till följd av de nya rutinerna blev ca 30 000 familjemedlemmar 
borttagna från medlemsregistret under hösten 2019. Denna justering syns nu för första gången i 
rapporten för 2020 års medlemssiffror.  
 
Verksamhet 
De dokument som styrt föreningens prioriteringar under året är “Verksamhetsplan för 2020”, samt 
dokumentet “Mål 2017-2020” som antogs vid länsstämman 2017.  
Nedan redovisas, område för område, vad vi har gjort.  

Skogsfrågor 
Maria Grånemo har varit vår ordinarie representant i Skogligt sektorsråd, Skogsstyrelsen AC och BD 
län. Krister Persson har varit supplerande representant. Sektorsråden har under 2020 hållits digitalt, i 
anpassning till Corona.  

Tidigare styrelseledamoten Christine Ratke - som deltog i workshops för temaområdet Natur- och 
miljövård för Regionala skogsprogrammet Västerbotten, temaområde Natur- och miljövård som var 1 
av nio temaområden som arbetats med för Skogsprogrammet under 2019 - skrev ett remissvar 
tillsammans med Skogsgruppen Umeå till förslaget “Skogsstrategi för Västerbottens Län” (februari 
2020). Skogsprogrammet har nu sammanställt 5 fokusområden. Tillsammans med fyra andra län i norr 
har vi beslutat att gå ut med att vi i dagsläget inte ställer oss bakom det regionala skogsprogrammet 
men att vi fortsatt aktivt kommer och vill delta i fortsatt arbete. Vi ämnar fortsätta bevaka arbetet med 
det Regionala skogsprogrammet, dess utveckling och framtida innebörd för vår natur. Vi söker även 
efter fler medlemmar med intresse att vara delaktiga i ev. kommande aktiviteter rörande 
Skogsprogrammet. 
Läs gärna mer på: https://www.skogsprogramvasterbotten.se/ 
Vi har tillsammans med länsstyrelserna för Norrbotten, Västernorrland och Jämtland beslutat att 
skicka in en skrivelse i form av ett frågebrev gällande politikernas syn på gröna taxonomin i EU som 
de gjort via Europaforum norra Sverige, EFNS. 

https://www.skogsprogramvasterbotten.se/


  
Verksamhetsberättelse 2020 

 
Vi försöker i övrigt hålla oss uppdaterade med skogspolitiska frågor som berör Västerbotten genom att 
föra debatt i sociala medier och ifrågasätta aktiviteter som negativt påverkar skog, djurliv och klimat. 

Under 2020, i september hölls ett sektorråds-möte mellan Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i 
Västerbotten. Skogsstyrelsen presenterade vad de har arbetat med och arbetar med i dagsläget. Vi från 
Naturskyddsföreningen kom med synpunkter på bland annat SKS avslut med registrering av 
nyckelbiotoper samt utfärdandet av undantagstillstånd till skogsbolagens skogliga enheter. 
NF och SKS har haft ett sådant här möte tidigare under 2018 och planen är att det om två år hålls ett 
nytt möte mellan aktörerna.  

Jordbruk och livsmedelstrygghet 
Inga särskilda insatser på området har gjorts under året. 
 
Klimatfrågor 
Vi har fortsatt diskuterat Naturskyddsföreningens roll i den lokala klimatdebatten och undersökt 
framtida samarbeten med andra aktörer inom klimatrörelsen som t ex Fridays for Future för att öka 
medvetenheten lokalt och på så vis öka trycket i rörelsen nationellt. 

Marina Ekosystem och Fiske 
Maria Grånemo tog 2019 över efter Torgny Forsgren som representant för länsförbundet 
Naturskyddsförening Västerbotten i styrelsen för biosfärområde Vindelälven/Juhtatdahka. Hon har 
varit suppleant för Anders Forsberg, STF.  Under början på 2021 bytte Maria plats med Anders och har 
blivit ordinarie ledamot i styrelsen. Vi har också skrivit under ett par debattartiklar gällande 
miljöanpassning och utrivning av småskalig vattenkraft i bland annat Hednäs, Åbyälven. Vi har också 
tillsammans med Riksorganisationen lämnat in remisssvar till Havs och Vattenmyndigheten gällande 
förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken.   
 
Rovdjursfrågor 
Naturskyddsföreningen är tillsammans med Västerbottens Ornitologiska Förening och 
Rovdjursföreningen representerade i  ViltFörvaltningsDelegation vid Länsstyrelsen. 
Naturvårdsintresset innehar här två platser, under innevarande mandatperiod är de ordinarie 
ledamöterna Christian Emilsson och Krister Persson. Under året har föreningen genom dessa deltagit i 
framtagandet av förvaltningsplaner för de stora rovdjuren i länet liksom övergripande mål för 
klövviltförvaltningen. Övriga mandat innehas av brukarorganisationer såsom Skogsintresset, Ägare av 
jordbruksmark, Renskötsel (2), Yrkesfisket, Jägarintresset, Lokalt Näringsliv och Turism, 
Friluftsintresset. Dessutom Polisen och fem förtroendevalda  med utgångspunkt i mandatfördelning i 
Landstingsvalet. Landshövdingen är ordförande och 5-6 sammanträden avhålls per år. 
Naturvårdsintressets huvudsakliga uppgift, varandes en minoritet av församlingen, är att hävda 
naturvårdslagstiftningens giltighet och bevaka dess efterlevnad. Förutom detta arbete ingår 
representanterna i det nätverk som utvecklats av samarbeten i de län som ingår renskötselområdet. Det 
finns också en tät kontakt med riksorganisationen vid remissarbete i samband med översynen av 
jakttider, licensjakt på stora rovdjur och nationella miniminivåer.   

Kommunikation 
Länsförbundets interna kommunikation sköts via vårt digitala forum samt per mail, telefon och 
videomöten. Endast ett fåtal av kretsarna använder sig av forumet. Syftet med forumet när det togs 
fram var att underlätta kommunikationen mellan engagerade i länet och på så sätt ge förutsättningar 
för samverkan och regionala nätverk att kunna utvecklas. Men det har föga förvånande visat sig 
väldigt svårt att få folk inom föreningen att använda det. 
På sociala medier har vi under året stärkt vår närvaro på Facebook med hjälp av bland annat riktade 
annonskampanjer som gett totalt ca 1000 nya följare på sidan. Kampanjen för vårt nyinrättade 
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miljöpris Guldspoven fick väldigt många inläggsinteraktioner (598) och nådde ut till ca 6500 personer 
från vår valda målgrupp, medan ett sommarinlägg om invasiva lupiner nådde ut till ca 15000 personer 
och delades drygt 100 gånger. 
Kansliet skickar regelbundet ut regionala nyhetsbrev (7 st under året) via Mailchimp till länets 
medlemmar. Nyhetsbreven läggs även ut på hemsidan, forumet och Facebook. Inför varje utskick 
uppdateras sändlistan med uppgifter från föreningens medlemsregister Rutger, där vi idag har en 
täckning av e-postadresser på bara drygt 40% av länets medlemmar. Här finns stor 
förbättringspotential också för föreningen i stort där täckningen av e-postadresser i medlemsregistret 
generellt är låg. Vår önskan om ett förbättrat tillstånd med utökad täckning har kommunicerats till 
riksföreningens mobiliserings- och marknadsavdelning. 
Hemsidan har under året fått en översyn med uppdaterad information på länsförbundets och kretsarnas 
sidor. Kontaktsidan har gjorts om för att bli mer lättöverskådlig och personlig och inkluderar nu 
porträttbilder på styrelsen med en kort presentation för varje person. En ny huvudsida med ett flertal 
underkategorier av ämnesområden har tagits fram, med syfte att bidra till det vetenskapliga 
perspektivet genom att dela och tipsa om intressanta forskningsrapporter och studier inom natur och 
miljö. Nytt för året är också att det nu finns möjlighet att via hemsidan ge en gåva till föreningens 
regionala arbete via Swish. 
Behovet av att höja den digitala kunskapsnivån hos våra ideella i länet ser vi som fortsatt stort, och 
särskilt under det gångna året har det ställts större krav på att erbjuda digitala lösningar och support till 
våra kretsverksamheter. Länsförbundet har upplåtit en betal-licens av Zoom till kretsarna för att 
underlätta digitala styrelsemöten.  

Kretskonferensen 
Den 7 november arrangerades den årliga höstkonferensen digitalt via Zoom med 33 anmälda och 25 
deltagande. Det var en inspirerande och lärorik dag med workshop om politisk påverkan med Annelie 
Andersson, chef stab analys och påverkan på rikskansliet, och en utbildning i att leda Naturfalken – ett 
simborgarmärke i artkunskap – med Eva Lindberg, verksamhetsledare för Naturfalken på rikskansliet. 
Två lokala politiker, Elin Söderberg och Felicia Lundmark, deltog via förinspelad video för att ge sina 
perspektiv på påverkansarbete. Som avslutning delades det nya natur- och miljöpriset Guldspoven ut 
för första gången. 
 
Guldspoven 
För att uppmärksamma och lyfta fram naturvårdsinsatser av stor betydelse som utförs av ideella krafter 
har länsförbundet inrättat priset “Guldspoven”. Priset utdelas årligen till förtjänta efter ett 
nomineringsförfarande, där alla är välkomna att delta. Den första “Guldspoven” utdelades till Stefan 
Delin 2020. 

Kretsundersökningen 
Varje år sedan 2015 genomför länsförbundets verksamhetsutvecklare en kretsundersökning där 
underlag från kretsarnas verksamheter samlas in. Syftet med undersökningen är att inhämta 
information och önskemål som kan ligga till grund för det övergripande strategiska arbetet med att 
stötta och utveckla lokalföreningarna i Västerbotten. Kretsundersökningen har detta år utgjorts av två 
delar: en digital enkät som skickats ut via Google forms och en uppföljande telefonintervju med 
samtliga kretsordförande. Syftet med frågorna som ställts i enkäten har varit att inhämta enklare 
uppgifter och sifferdata från verksamhetsåret 2019, såsom typ av aktiviteter och antal styrelsemöten. 
Avsikten med intervjusamtalen har varit att komplettera enkätinformationen med fokus på det 
pågående verksamhetsåret 2020, och därigenom få en mer detaljerad bild av kretsarnas nuvarande 
förutsättningar och verksamhetsformer samt vilka utmaningar som upplevs i kretsarbetet och hur 
behovet av stöd ser ut idag. Kretsrapporten för 2019-2020 publicerades i början av juni 2020. 
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Slutord 
Stort tack till våra medlemmar som bidrar till att allt vi gör är möjligt. Tack vare ert engagemang och 
kretsarnas fantastiska arbete anordnar Naturskyddsföreningen i Västerbotten trots små resurser och 
rådande omständigheter med Covid-19 aktiviteter och skapar opinion som räddar natur och miljö! 
Vi riktar ett stor tack till alla er som bidrar till vår verksamhet och således till kampen för en levande 
natur och ett rikt djurliv! 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Västerbotten, den 28 februari 2021 
 
Johan Granstrand, Josefine Persson, Sture Gustafsson, Maria Grånemo, Krister Persson, Peter 
Lugnegård, Maria Eriksson och Maria Mårtensson
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RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3740  Öresutjämning -0 ,36 -0 ,36 0,01 

Summa nettoomsättning - 0 , 3 6 - 0 , 3 6 0,01

Övriga rörelseintäkter

3988  Erhållna bidrag fr. riksföreningen 421 560,00 421 560,00 420 850,00 

3989  Övriga erhållna bidrag 32 890,50 32 890,50 0,00 

3990  Bidrag skog 0,00 0,00 31 978,00 

Summa övriga rörelseintäkter 454 450,50 454 450,50 452 828,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 454 450,14 454 450,14 452 828,01

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4009  Övriga inköp av produkter -199,00 -199,00 0,00 

4010  Länsförbundet 0,00 0,00 -4 522,79 

4012  Egna konferenser -8 319,00 -8 319,00 -26 922,85 

4014  Rikskonferens -530,00 -530,00 -1 864,00 

4025  Naturfalken -1 000,00 -1 000,00 0,00 

4600  Legoarbeten och underentreprenader 0,00 0,00 -6 884,00 

Summa råvaror och förnödenheter -10 048,00 -10 048,00 -40 193,64

BRUTTOVINST 444 402,14 444 402,14 412 634,37

Övriga externa kostnader

5010  Lokalhyra 0,00 0,00 -4 000,00 

5410  Förbrukningsinventarier -5 584,10 -5 584,10 0,00 

5420  Programvaror -649,00 -649,00 0,00 

5830  Kost och logi 0,00 0,00 -889,00 

6150  Trycksaker -1 453,00 -1 453,00 0,00 

6210  Tele-datakomminikation -2 739,00 -2 739,00 -218,00 

6230  Datakommunikation 0,00 0,00 -149,00 

6250  Postbefordran -191,00 -191,00 0,00 

6310  Företagsförsäkringar Alliansen -4 706,00 -4 706,00 -4 627,00 

6530  Redovisningstjänster -23 904,00 -23 904,00 -19 564,00 

6541  Natalie - Programvara 'Apps' -13 236,88 -13 236,88 0,00 

6570  Bankkostnader -1 679,50 -1 679,50 -1 250,00 

6980  Föreningsavgifter -700,00 -700,00 -1 400,00 

6991  Övrigakostnader 0,00 0,00 1 480,00 

6993  Lämnade bidrag och gåvor 0,00 0,00 -1 755,40 

Summa övriga externa kostnader -54 842,48 -54 842,48 -32 372,40

Personalkostnader

7010  Löner till kollektivanställda -209 534,34 -209 534,34 -153 596,26 

7090  Förändring av semesterlöneskuld -27 530,10 -27 530,10 -3 455,40 

7331  Bilersättningar, skattefria -381,10 -381,10 0,00 

7510  Lagstadgade sociala avgifter -56 737,17 -56 737,17 -49 402,81 

7519  Soc avg för semester- och löneskuld -7 132,33 -7 132,33 -803,85 

Sida 1(2)

https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3740&toacct=3740&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3988&toacct=3988&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3989&toacct=3989&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=3990&toacct=3990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4009&toacct=4009&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4012&toacct=4012&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4014&toacct=4014&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4025&toacct=4025&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=4600&toacct=4600&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5410&toacct=5410&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=5830&toacct=5830&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6150&toacct=6150&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6210&toacct=6210&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6230&toacct=6230&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6530&toacct=6530&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6541&toacct=6541&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6980&toacct=6980&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6991&toacct=6991&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=6993&toacct=6993&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7010&toacct=7010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7090&toacct=7090&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7331&toacct=7331&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7510&toacct=7510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps2.fortnox.se/report/report/report.php?fid=0348bff3e29f4ae0b8018041f87d32aa&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=ALL&onlypfu=0&fromacct=7519&toacct=7519&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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7530  Särskild löneskatt -4 146,00 -4 146,00 -1 213,00 

7533  Särskild löneskatt för pensionskostnader -2 468,00 -2 468,00 0,00 

7570  Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -15 834,00 -15 834,00 0,00 

7573  Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda prem 0,00 0,00 -17 373,00 

Summa personalkostnader -323 763,04 -323 763,04 -225 844,32

RÖRELSERESULTAT 65 796,62 65 796,62 154 417,65

Finansiella poster

8423  Räntekostnader för skatter och avgifter 0,00 0,00 -918,00 

Summa finansiella poster 0,00 0,00 -918 ,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 65 796,62 65 796,62 153 499,65

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -388 653,52 -388 653,52 -299 328,36

Årets resultat

8999  Årets resultat -65 796,62 -65 796,62 -153 499,65 

Summa årets resultat -65 796,62 -65 796,62 -153 499,65

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00
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Naturskyddsföreningen i Västerbotten
896100-6684
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2021-02-05 13:42

Senaste vernr A 126 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1630  Avräkning för skatter och avgifter 
(skat 18 485,00 18 485,00 -18 477,00 8,00 

1640  Skattefordringar -2 224,00 -2 224,00 2 224,00 0,00 

1680  Andra kortfristiga fordringar 7 081,50 7 081,50 -7 081,50 0,00 

Summa kortfristiga fordringar 23 342,50 23 342,50 -23 334,50 8,00 

Kassa och bank

1930  Företagskonto 553 815,80 553 815,80 115 759,02 669 574,82 

1940  Övriga bankkonton 205 744,14 205 744,14 0,00 205 744,14 

Summa kassa och bank 759 559,94 759 559,94 115 759,02 875 318,96 

Summa omsättningstillgångar 782 902,44 782 902,44 92 424,52 875 326,96

SUMMA TILLGÅNGAR 782 902,44 782 902,44 92 424,52 875 326,96

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2019  Årets resultat -7 081,50 -7 081,50 -58 715,12 -65 796,62 

2060  Eget kapital -767 654,28 -767 654,28 0,00 -767 654,28 

2067  Balanserat resultat 0,00 0,00 -7 081,50 -7 081,50 

Summa eget kapital -774 735,78 -774 735,78 -65 796,62 -840 532,40

Kortfristiga skulder

2440  Leverantörsskulder 0,00 0,00 -15 322,00 -15 322,00 

2710  Personalskatt -1 430,00 -1 430,00 -2 388,00 -3 818,00 

2730  Lagst soc avg och särskild löneskatt -698,66 -698,66 -4 993,34 -5 692,00 

2920  Upplupna semesterlöner 0,00 0,00 -608,40 -608,40 

2941  Beräknade uppl lagstadgade sociala 
avg 0,00 0,00 -191,16 -191,16 

2943  Beräknad upplupen särskild löneskatt 
på -4 338,00 -4 338,00 -3 125,00 -7 463,00 

2990  Övr upplupna kostn och förutbetalda 
in t -1 700,00 -1 700,00 0,00 -1 700,00 

Summa kortfristiga skulder -8  166,66 -8  166,66 -26 627,90 -34 794,56

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-782 902,44 -782 902,44 -92 424,52 -875 326,96

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ekonomiansvarigs kommentarer till bokslut 2020 

Resultaträkning  

Resultat  
Årets resultat/överskott (65 796 kr) är lägre än förra året (153 499 kr). Eftersom vi under 2019 

hade mycket lägre personalkostnader, vilket gjorde att överskottet blev högre än vanligt, är detta 

fullt rimligt. 

Rörelseintäkter  
Erhållna bidrag från riksföreningen är 454 450 kr, vilket avser det fasta bidraget för länets kansli 

inklusive rörligt bidrag på 32 890 kr. Summan av rörelseintäkterna är alltså något högre, men i 

princip jämbördigt med föregående år (452 828 kr). 
 

Rörelsekostnader  
Skillnaden mellan rörelsekostnader 2019 (40 193 kr) och 2020 (10 048 kr) är ganska stor och det är 

i sig inga konstigheter eftersom Corona-pandemin har ställt in konferenser och träffar. Detta har 

istället skett digitalt och medfört mindre utgifter.  

Övriga externa rörelsekostnader  
Vi har haft något högre rörliga utgifter under 2020 (45 842 kr) jämfört med föregående år 2019 

(32 372 kr) samt året dessförinnan. Det beror på lite högre kostnader för programvaror och 

tjänster t.ex. zoom och creative cloud. 

Vi har även haft något högre kostnader för redovisningstjänster, än vi hade estimerat i budgeten 

för 2020 (23 904 kr). Det är högre jämfört med både 2019 (19 564 kr) och 2018 (13 161 kr). De 

högre kostnaderna beror delvis på grund av byte av ekonomibyrå under 2020. Vi har valt att byta 

ekonomibyrå från Scherdins finance AB till Idrottsservice AB.  

Utgifter för personal  
Utgifter för personal ligger på 323 763 kr och är högre än föregående år (225 844 kr). Detta är inte 

konstigt eftersom ordinarie kanslianställd var anställd på högre tjänstgöringsgrad under ett par 

månader (januari-maj) 

Balansrapport  

Vad gäller utgående saldo för 2020 är det på totalt 875 326 kr. På övriga bankkonton ligger 
fortsatt 205 744 kr och företagskontot, vilket transaktioner sker från ligger på 669 574 kr och har 
alltså ökat från 553 185 kr för 2019. De kortfristiga skulderna ligger på 34 794 kr.  
  

Maria Grånemo, ekonomiansvarig  
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Verksamhetsplan för 2021  
Naturskyddsföreningen i Västerbotten 

Verksamhetsplanen har 2 sektioner där sektion 1 anger löpande uppgifter som inte är tydligt 
avgränsade, till exempel bevakning av frågor och representation. Sektion 2 anger avgränsade insatser 
och aktiviteter som är tydligt kopplade till föreningens långsiktiga mål. Verksamhetsplanen avser 
kalenderåret 2021, men i realiteten från årsmöte till årsmöte. 

Sektion 1. Löpande uppgifter  
 
Skog  
Bevaka skogspolitiken och andra frågor som berör miljöhänsyn i skogsbruket  
Uppmärksamma skogens roll för folkhälsan och de nya friluftsmålen  
Samverkan med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen  

Jordbruk och livsmedelstrygghet  
Verka för att bevara och gynna biologiskt värdefulla ängsmarker  
Verka för att gynna ekologiska och lokalproducerade livsmedel  
Bevakning av Jordbruksverkets och Länsstyrelsens arbete inom området  

Klimatförändringar  
Bevaka myndigheternas klimatarbete i länet  
Delta i Länsstyrelsens klimatråd  
Skapa ökat lokalt intresse för klimatförändringarna  
Bevaka forskning och myndigheternas klimatarbete i länet  
Bevaka skogens roll i klimatpåverkan  

Energi  
Bevaka energifrågor  
Verka för att energifrågor tas upp i kretsarna  

Miljögifter i samhället  
Följa upp och lyfta fram föreningens mineralpolicy  
Verka mot kärnkraft och uranbrytning och fortsätta samverka med Kärnkraftsfritt Bottenviken  
Bevaka lokal import av sopor och regional hantering av avfall, farligt slam och dagvatten  

Marina ekosystem och fiske  
Bevaka areella näringars påverkan på vattendrag och skyddszoner  
Bevaka kommunernas planering vid kustområdena  
Aktivt delta i projektet för Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka och driva frågor utifrån 
föreningens verksamhetsriktlinjer  
Stötta våra representanter i vattenråd och i vattenmyndighetens referensgrupp  

De stora rovdjuren 
Sprida kunskap om rovdjurens funktion i ekosystemet  
Delta i Viltvårdsdelegationen och bevaka ärenden om skyddsjakt  

Naturkänsla  
Stimulera naturkänsla genom kultur, t.ex. projekt inom konst, poesi, teater, foto och film som sprider 
och ökar naturkänslan inom alla åldersgrupper  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Sektion 2. Avgränsade insatser och aktiviteter  
Efter varje punkt anges vilket/vilka långsiktiga mål som punkten kopplar till. Länsförbundets 
långsiktiga mål finns som bilaga på slutet.  

Utbildningar  

1. Genomföra en föreningsutbildning som syftar till att utveckla våra medlemmars möjligheter 
att engagera sig i föreningen och även för att utveckla kretsstyrelsernas arbete.  

2. Erbjuda utbildning för kretsarna om ideellt engagemang och uppdragsmetoden (se 
kretshandboken på Naturkontakt) och i samråd med kretsarna ta fram en vägledning för 
annonsering av uppdrag i olika rekryteringskanaler såsom medlemsutskick, hemsidor och 
Volontärbyrån.se. Kansliet ska även ge löpande stöd till kretsarna när de använder 
uppdragsmetoden. (1.1, 1.2)  

3. Erbjuda en anpassad utbildning för varje kretsstyrelse enskilt där kretsstyrelsen får styra 
innehåll efter sina behov. Med fördel kan dessa genomföras genom att 
verksamhetsutvecklaren besöker kretsstyrelsen – alltså att utbildningen ges på plats och inte 
på distans. (1.1, 2.2)  
Om det finns behov utöver punkt 3 kan även följande utbildningar enligt punkterna 4-6 
erbjudas:  

4. Utbildning och stöd till kretsarna i användning av medlemsregistret Rutger inklusive hantering 
av utskicksfunktionen för e-post. (4.2)  

5. Utbildning och tekniskt stöd till kretsarna i administrering av en egen Facebooksida samt 
användning av hemsidesverktyget Wordpress och aktivitetskalendern. (5.1)  

6. Utbildning och tekniskt stöd till kretsarna i digitala verktyg för distanskommunikation såsom 
Skype och Google Hangouts. (1.1)  

Politisk påverkan under valåret 2022 
Styrelsen har från kretsen Umeå med omnejd fått in ett förslag på en gemensam satsning på ett 
politiskt påverkansarbete inför och under valrörelsen 2022 i form av en deltidsanställning av en person 
som ska arbeta med detta. Förslaget har inkommit för sent för att kunna göras till en proposition eller 
motion, men kan ändå vara av intresse. Föreningen har erhållit ett extra kanslibidrag för 2021 på 
140 000 SEK och har visserligen en välskött ekonomi och en kassa som skulle tillåta en sådan 
satsning, men arbetsgivarfrågan för denna person (som idag sker helt ideellt) måste t ex lösas. 
Styrelsen kommer att ta beslut i frågan under första halvan av 2021. 

Kommunikation och nätverk  

8.  Regelbundna utskick från kansliet av nyhetsbrev inom länet.  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Ett för alla länets medlemmar, utskick 2 ggr per vår/höst, det bör innehålla reportage om 
lyckade aktiviteter i kretsar och tips om sådant som är på gång. Syftet är att locka medlemmar 
att aktivera sig. (1.1)  
Ett för förtroendevalda i kretsarna; utskick ca en gång per månad med styrelserelevant 
information.  
För utskicken kommer gratistjänsten MailChimp att användas. (3.1)  

9.  Kalendarium för länsövergripande aktiviteter. I god tid innan vår/höst göra länskalendarium 
som förankras med kretsarna och kommuniceras till dem (3.1)  

10.  Tillsammans med kretsarna utforma en handledning för att ta kontakt med och välkomna sina 
nya medlemmar. (1.3)  

11.  Samla in fler e-postadresser för medlemmar i länet som inte registrerat adress i Rutger genom 
att skicka grupp-SMS till deras telefonnummer. (4.1)  

12.  Kommunikationsstrategi för 2021  
Utveckla en kommunikationsstrategi internt inom länet som även innehåller konkreta riktlinjer 
för kommunikationen. Den ska gälla under 2021.  

Konferenser och möten  

13. Anordna en kretskonferens under hösten. (1.1)  

14. Bjuda in personer från Riksföreningen att delta, informera och inspirera vid kretskonferenser 
och temadagar i länet. (1.1, 4.3)  

15. Arrangera minst två tillfällen per år där ordföranden plus en till ledamot från varje 
kretsstyrelse bjuds in till möte med länsförbundets styrelse, om möjligt innan en 
länsordförandekonferens. (3.1)  

Övrigt  

16. Genomföra en årlig kretsundersökning som fångar upp information som möjliggör 
uppföljning av verksamheten i länet i relation till länsförbundets långsiktiga mål.  

17. Insatser för vilande kretsar och kretsar med få aktiva.  
Med tanke på en oroande situation för några av våra kretsar med svårighet att få ihop styrelser 
och få aktiva medlemmar (resultat från kretsenkäten) och flera vilande kretsar behöver vi göra 
riktade stödinsatser för dessa. Vi ska hämta inspiration från den metod som systematiskt 
används i Skåne och som varit mycket framgångsrik. Under 2020 ska minst två stödinsatser 
genomföras. (1.1)  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18. Insatser för att engagera medlemmar och allmänhet om vikten av biologisk mångfald.  
Vi ska stödja kretsarna i att genomföra aktiviteter riktade mot allmänheten, t.ex. i samband 
med Riks kampanj Naturfalken i samband med Biologiska mångfaldens dag och 
Västernorrlands skolkampanj Artrace. (1.1, 3.3)  

19. Stötta kretsarna med att göra utskick av enkät till alla medlemmar för att fråga dem om de vill 
aktivera sig och i så fall i vilken verksamhet. Enkäten ska anpassas till enskilda kretsars 
behov, vi ska även hämta inspiration från en liknande undersökning som gjorts i Jönköpings 
län. (1.1, 2.2)  

20. Genom relationsskapande med organisationer och skolor skapa möjligheter till lokala 
samarbeten och initiativ för olika former av aktiviteter för nyanlända, med fokus på naturen 
som mötesplats för integration, lärande och välmående. (3.3)  

 



Budget för 2021

Naturskyddsföreningen Västerbotten Förslag till stämman 2021

375595

164640

Intäkter

Fast kanslibidrag

Extra kanslibidrag

Medlemsåterbäring 41690

Summa intäkter 581 925

353183

Summa 353 183
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Lönekostnader inkl sociala avgifter

Verksamhetsutvecklare 

Innefattar 12 mån för ordinarie anställd

Driftkostnader

Länsförbundet, styrelemöten, stämma, 

rikskonferens, möten med kretsstyrelser 

(VP 2.15), övriga resor för styrelsen mm

Föreningsutbildning (VP 2.1) 
Kretskonferens  (VP 2.13)

Insatser för svaga kretsar (VP 2.17) 
Marknadsföring/annonsering (ex 
facebook)

Tele- och datakommunikation 

Löpande utgifter kansli 

Kanslikoferenser

Företagsförsäkring arbetsgivaralliansen 

Redovisningstjänster (Idrottsservice AB) 

Bankkostnader

Övriga kostnader (Naturfalken)

Natalie kommunikationskurs/utbildning

Reservationskostnader

extra kanslibidrag

1697

Summa 107 697

626 150

-44 225 kr

Summa kostnader

Budgeterat resultat

Intäkterna är kända. 

Driftskostnader är skattade baserat på resultatet för 2020 och utifrån budgeten inför 2020. Med tankte på läget 
med corona är utfallet sedan osäkert men skattningar på utgifterna för ett vanligt år borde vara rimliga. 
En fortsatt osäkerhet är dock kostnader för insatser för svaga kretsar (VP 2.17) då dessa är svåra att  
skatta i detta skede, dessa får ligga kvar på samma nivå som inför 2020. Vi har erhållit ett extra kanslibidrag att 
nyttja under 2021, efter som vi ännu inte beslutat hur pengarna ska användas har vi lagt in dem som en 
reservationskostnad.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR STYRELSEN 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN 2021 

 

Valberedningen har bestått av Ingegerd Saarinen, Karin Bjurberg Lindström och Frauke Molander. 

Eftersom Johan Granstrand (ordförande), Josefine Persson (vice ordförande), Peter Lugnegård och 

Maria Eriksson har valt att avsluta sina uppdrag vid årsstämman, jobbade valberedningen för att fylla på 

styrelsen med nya krafter. Tyvärr hittade vi ingen lämplig ordförandekandidat och kommer därför att 

fortsätta med detta arbete i högst två månader till. 

Ett stort hinder i letandet var att arbetsbelastningen för nuvarande ordföranden har varit väldigt hög, 

utöver det som många anser som rimligt för ett ideellt uppdrag. När arbetsgivar- och 

arbetsledningsansvaret för den kanslianställda verksamhetsutvecklaren ligger hos ordföranden utöver de 

vanliga uppgifter som uppdraget innebär så blir det lätt många timmar i veckan som en person förväntas 

arbeta. Vi ber därför stämman att diskutera huruvida ett arvode ska utgå för vardera del –

ordförandeuppgifter samt arbetsgivaransvar. 

Valberedningen föreslår årsstämman att välja tio styrelseledamöter med mandattid 1 år. 

 

STYRELSELEDAMÖTER: 

 

VALDA PÅ TVÅ ÅR 2020 OCH DÄRMED KVAR ETT ÅR KVAR: 

Maria Grånemo 

Krister Persson 

Maria Mårtensson 

 

OMVAL: 

Sture Gustafsson 

 

NYVAL: 

Erika Lyrén (förslag: kassör) 

Liv Oscarsson 

Elisabeth Holmström 

Björn Forsberg 

Hanna Zellman 

Bo Gunnar Pettersson (förslag: personalansvarig) 



ORDFÖRANDE: 

- vakant – 

Nominera till valberedningen och dela gärna uppdragsbeskrivningen i era nätverk! 

 

REVISORER 

Carina Asplund (ordinarie, nyval) 

Christina Westman (ordinarie, nyval) 

Rickard Hansson (suppleant, omval) 

 

VALBEREDNING: 

Frauke Molander (omval) 

Peter Lugnegård (nyval) 

- vakant - 

Nominera till valberedningen och dela gärna uppdragsbeskrivningen i era nätverk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volontarbyran.org/naturskyddsforeningen-i-vasterbotten/vill-du-bli-ordforande-i-naturskyddsforeningen-vasterbotten
https://www.volontarbyran.org/naturskyddsforeningen-i-vasterbotten/valberedare-till-naturskyddsforeningen-vasterbotten


PRESENTATION AV KANDIDATERNA 

MARIA GRÅNEMO 

Ålder: 28 år 

Bor i: Umeå 

Sysselsättning: läser till jägmästare vid SLU 

 

Jag har ett stort intresse för sådant som berör vår natur. Är mycket intresserad av konflikthantering och 

fördelningen mellan olika intressenters nyttjande av naturresurser. Är medlem i föreningen sedan flera år 

och sitter mitt andra år i länsförbundets styrelse. Jag vandrar gärna i skog och fjällmark, vilket är perfekt 

eftersom ett av mina andra intressen är att plocka bär! 

 

ERIKA LYRÉN (FÖRSLAG: KASSÖR) 

Ålder: 25 år 

Bor i: Storuman 

Sysselsättning: Deltidsanställd på butik, jobbar resterande tid i min firma där jag både jobbar med 

bokföring samt driver en gård med skog, grönsaksodling, höns, kaniner och biodling.  

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: 

Jag brinner för hållbart jord- och skogsbruk. Att vi ska kunna utöka vår lokala produktion på ett hållbart 

sätt. 

I länsförbundet vill jag engagera mig för skogen och bevaringen av de hotade arterna vi har i våra skogar 

här i Västerbotten. 

 

STURE GUSTAFSSON 

Ålder: 74 år 

Bor i: Åsele 

 

Jag bor i Åsele i en lägenhet med min familj. Jag har varit medlem sedan 1983 och sekreterare i 

länsförbundets styrelse sedan 90-talet. I drygt 42 år arbetade jag åt Försäkringskassan på olika ställen i 

länet. Mina största intressen är fåglar och skog. 

 

 

 



BJÖRN FORSBERG 

Ålder: 53 år 

Bor i: Bursiljum 

 

Jag är medlem i Naturskyddsföreningen sedan 1987 och har suttit i styrelsen för Umeå- och 

Vindelnkretsarna. Brinner starkt för omställningsfrågorna. 

Är forskare i statsvetenskap med inriktning på miljöpolitik och hållbar utveckling, samt författare och 

folkbildare. Disputerade 2002 på en avhandling om kommuner som går före i omställning till hållbar 

utveckling, och har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker om samhällsomställningen. Den senaste 

boken, Fartrusiga (2020), är den första bok på svenska som tar ett helhetsgrepp på frågan hur vi ställer 

om till ett fossilfritt transportsystem. 

 

MARIA MÅRTENSSON 

Ålder: 35 år 

Bor i: Skellefteå 

Jag är nationalekonom som jag byggt på med en tvärvetenskaplig masterutbildning på två år i hållbar 

utveckling. Miljö- och hållbarhetsfrågor ligger mig nära hjärtat, och till vardags jobbar jag som 

seniorkonsult inom strategisk hållbarhet, grön affärsutveckling och förändringsledning. Gemensamma 

nämnare i mina uppdrag är kommunikation, interna processer, ledarskapsfrågor och bolagskultur. 

I länsförbundet gillar jag att vara en del av ett team och jobba med att driva hållbarhetsfrågor tillsammans 

med andra. Jag kan bidra med konkreta erfarenheter från organisationsutveckling, strategiarbete och 

genomförande på ett inkluderande sätt. Den sociala biten är viktig för mig och jag tycker om att samverka 

I grupper med mångfald i kompetenser och personligheter. 

 

LIV OSCARSSON 

Ålder: 38 

Bor i: Umeå 

Sysselsättning: Förskollärare 

Är vald för andra året som ordförande i NF Umeå med omnejd och sitter för tredje året i styrelsen.  

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: Har varit aktiv kommunpolitiker i Karlstad. Engagerat mig i 

feministiska frågor och för migranters rättigheter.  

I länsförbundet vill jag engagera mig för ökad samverkan mellan kretsarna, och att öka vårt fokus på 

politisk påverkan. Jag vill få till en rejäl satsning på valåret 2022.  

 



KRISTER PERSSON 

Ålder: 68 år 

Bor i: Umeå 

 

Pensionerad gymnasielärare i biologi och naturkunskap. Jag representerar det som kallas 

"naturvårdsintresset" i länets Viltförvaltningsdelegation sen inrättandet 2010. Det passar mig bra då jag 

under hela mitt vuxna liv intresserat mig för biologisk mångfald, särskilt betydelsen av de stora rovdjuren. 

I slutet av 1980-talet ansvarade jag för Naturskyddsföreningens "Projekt Varg". Utvecklingen har sedan 

dess varit positiv för de stora rovdjuren och idag är den stora uppgiften att i Sverige garantera 

efterlevnaden av Art- och Habitatdirektivet, det som ibland kallas "livsmiljödirektivet". 

 

ELISABETH HOLMSTRÖM 

Ålder: 59 år 

Bor i: Robertsfors 

Har varit aktiv i Naturskyddsföreningen och nätverket Kärnkraftfritt Bottenviken i många år. Driver frågor 

kring klimatkrisen och omställning i många olika forum. 

 

BO GUNNAR PETTERSSON 

Ålder: 75 

Bor: mantalsskriven i Skellefteå, bor mest på Holmön 

Sysselsättning: Pensionär 

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: Friluftsliv 

 

I länsförbundet vill jag hjälpa till i rollen som arbetsgivaransvarig. Har lite erfarenhet då jag varit 

föreståndare för Holmöns Lanthandel, tidigare anställd vid Affärsverket SJ och jobbat fackligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANNA ZELLMAN 

Ålder: 56 

Bor i: Skellefteå 

Sysselsättning: för närvarande sjukskriven, så min ork kan svikta 

 

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: 

Jag brinner för miljö, odling, mångfald och medverkar i omställningsgruppen i Skellefteå. Har suttit i 

styrelse i SMU (Svenska Missionsförbundets Ungdom) i Umeå, samt i Guldstalagets styrelse i Skellefteå. 

Har sjungit i kör hela livet. 

 

I länsförbundet vill jag engagera mig för att vi kommer närmare målen för Parisavtalet. 

 

REVISORER: 

CARINA ASPLUND (ORDINARIE)  

Ålder: 64 år 

Bor i: Åsele 

Sysselsättning: Förvaltare på Carinas Bouppteckningsbyrå, ekonomi- och personalansvarig på ÅMV 

Production AB 

 

CHRISTINA WESTMAN (ORDINARIE)  

Ålder: 54 år 

Bor i: Överboda 

Sysselsättning: Ekonomiansvarig på Tidningar i Norr AB 

Mina hjärtefrågor och tidigare erfarenheter: Lång erfarenhet av ekonomi och löner från olika företag inom 

främst det privata näringslivet. Engagerad som kassör i föreningslivet i Överboda, Stora Stenen och 

Stiftelsen Klippan.  

 

I länsförbundet vill jag engagera mig för en god och tydlig ekonomisk redovisning.  

RICKARD HANSSON (SUPPLEANT)  

Ålder: 67 år 

Bor i: Lycksele 
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