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Styrelsemöten och stämma   
Styrelsen har haft totalt 10 styrelsemöten (ej inkluderat länsstämma och konstituerande 
styrelsemöte). Samtliga hölls över Zoom. Även länsstämman hölls digitalt. Ordförande för 
länsstämman var Lotta Silfver, ledamot i Riksföreningens Styrelse.  
 
Ekonomi   
Idrottsservice sköter sedan 2020 föreningens bokföring och ekonomiska transaktioner. 
Ekonomiansvarig hos föreningen är Erika Lyrén. Ekonomi redovisas separat. 
 
Kansli och anställda   
Kansliets ordinarie verksamhetsutvecklare Natalie Toft har varit tjänstledig sedan september för att 
genomföra vidare studier. Under tiden är Emily Brennan vikarierande verksamhetsutvecklare från 
2021-08-16. Eftersom platsen som ordförande har varit vakant sedan årsmötet har Liv Oscarsson och 
Maria Mårtensson fungerat som arbetsledare för verksamhetsutvecklaren. De har också på styrelsens 
delegation innehaft ansvaret för arbetsgivarfrågor, efter att den som skulle inneha positionen tyvärr 
gick bort hastigt.  
 
Kretsar   
Kretsar finns i Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln och Umeå med 
omnejd (inkluderar Nordmaling, Vännäs, Bjurholm). Nordmaling är i processen att 
bilda egen självständig krets där de ej längre ingår i Umeå med omnejd. Följande 
kretsar är vilande: Doroteabygden, Storuman, Sorsele.  
 



 
 

 
 
 
 
 
Medlemsantal   
Vid årsskiftet 2021/2022 var medlemsantalet totalt 4114 st, varav familjemedlemmar 1312, en 
minskning med 49 medlemmar sedan årsskiftet 2020/2021.   
 
Verksamhet   
De dokument som styrt föreningens prioriteringar under året är “Verksamhetsplan för 2021”. Året 
2021 har präglats av den fortgående pandemin och avsaknaden av en ordförande. Redan snart efter 
länsstämman gick arbetsgivaransvarig för verksamhetsutvecklaren hastigt bort. Styrelsen har 
gemensamt i olika omgångar fått ta ansvar för att leda styrelsens arbete. Maria Mårtensson och Liv 
Oscarsson tog på sig ansvaret att rekrytera en vikarierande verksamhetsutvecklare när Natalie Toft 
meddelade att hon önskade vara tjänstledig för att studera. Styrelsen anställde Emily Brennan 2021-08-
16, till en tjänst på 75%. Liv och Maria har varit arbetsledare och arbetsgivaransvarig för 
verksamhetsutvecklaren. Nedan redovisas, område för område, vad vi gjort under verksamhetsåret 
2021.  
 
Stöd till Kretsar 
Länsförbundet har under året stöttat kretsarna på olika sätt, bland annat med projektstöd samt 
koordinering av aktiviteter. Nedan listas kretsar och ett urval av dess olika projekt och aktiviteter som 
länsförbundet varit med och stöttat: 
 
Vindeln 
Länsförbundet har stöttat Vindelnkretsen ekonomiskt med projektet Brattåker. Projektstödet har gått till 
att producera eget material som t.ex. broschyrer med tips och inspiration samt vägskyltar och 
informationsskyltar med syftet att få människor att komma ut och upptäcka Brattåker och områdets 
artrikedom.  
 
Skellefteå 
Länsförbundet har stöttat Omställningsgruppen, en arbetsgrupp tillhörande Skellefteåkretsen med 
aktivitetsstöd till en tvådagarskurs i omställning, öppen för allmänheten, mot en anmälningsavgift. 
Syftet med kursen är att ge de verktyg som behövs för att kunna ta omställningsinitiativ både inom 
privatlivet och lokalt på samhällsnivå.  
 
Umeå med omnejd 
Länsförbundet har stöttat Umeå med omnejd med ett evenemang med temat miljöjuridik. Evenemanget 
kunde hållas fysiskt på plats i Umeå, med fyra föreläsare samt en moderator. Kansliet hjälpte till med 
marknadsföring, koordinering av resor, anmälning och deltagaradministration samt viss ekonomisk 
administration.  
 
Sorsele 
Länsförbundet har gjort en insats i att få liv i Sorselekretsen. Första insatsen gjordes hösten 2021, med 
ett fysiskt uppstartsmöte på plats samt annonsering i SorseleAktuellt. Processen är fortsatt pågående då 
kansliet har nära dialog med en av kretsens representanter.  
 
Nybildande av krets i Nordmaling 
Under hösten 2021 uttryckte medlemmar i Nordmaling starkt intresse för att starta en ny krets i 
Nordmaling, självständig från Umeå med Omnejd som de tidigare tillhört. Länsförbundet och kansliet 
har stöttat förslaget och den 9 februari 2022 hölls ett konstituerande möte, där en styrelse valdes och 
kretsstadgar klubbades igenom.  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Guideprojekt 
Länsförbundet utformade våren 2021 ett guideprojekt, under ledning av Krister Persson och Natalie 
Toft. Projektet fick liv under pandemin, då föreningen såg vikten av att skapa naturupplevelser nära 
hemmet, utomhus och i mindre grupper, då många varit isolerade under en längre tid. Vi rekryterade 17 
natur- och kulturguider från sju av länets kommuner som under sommaren erbjöd 23 olika guidade 
turer (gratis för deltagarna), annonserade med 55 datum över perioden 15 juni – 15 september. Tio av 
dessa guider hade möjlighet att utföra sina aktiviteter och erbjöd totalt 12 olika guidade turer, vid 34 
olika datum. I mitten av september hade sammanlagt 174 personer deltagit i de guidade aktiviteterna, 
varav majoriteten (ca 80 %) inte var medlemmar i Naturskyddsföreningen sedan tidigare. Som en del 
av aktiviteten ingick för guiderna att bli medlemmar i Naturskyddsföreningen samt att informera om 
föreningen och verksamheten i Västerbotten. I november anordnade Emily Brennan samt Krister 
Persson ett digitalt avslutningsmöte med guiderna för återkoppling, feedback och erfarenhetsutbyte 
guider emellan för fortsatt utveckling och förbättring av återkommande guideprojekt.  
 
Inköp av ljudboxar och fladdermusdetektorer  
Länsförbundet har via kansliet beställt in fyra ljudboxar av märket Song Meter Mini - Acoustic 
Recorder, samt två fladdermusdetektorer av märket SSF Bat 3. Tanken är att medlemmar och kretsar 
kan låna dessa som ett sätt att bredda och fördjupa inventeringsarbetet av olika arter. Detta bidrag är en 
reaktion på det förändrade rättsläget från mars 2021, då en ny EU-dom inneburit att reglerna kring 
artskydd i Sverige skärpts, vilket lett till större möjligheter att påverka skogsbruk och annan 
naturpåverkan till mer hänsynstagande, genom artinventering.  
 
Skogsfrågor   
Maria Grånemo har varit vår ordinarie representant i Skogligt sektorsråd, Skogsstyrelsen AC och BD 
län. Krister Persson har varit supplerande representant. Under året som gått bytte Krister och Maria 
position, där Krister blev ordinarie ledamot och Maria supplerande. Vilken position 
Naturskyddsföreningen ska fortsätta ha i skogsprogrammet lämnas över till kommande styrelse att ta 
beslut om. Läs gärna mer om det regionala skogsprogrammet på: 
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/  
 
Länsförbundet har påbörjat en uppstart av en ny regional skogsgrupp där målet är att samla länets alla 
skogsgrupper och skogsintresserade i ett digitalt möte en gång i månaden. Syftet med gruppen är 
erfarenhetsutbyte, mobilisering och nätverkande kring skogfrågor i länet. Skogsgruppsmötena 
samordnas av Emily Brennan som har tagit lärdom och inspiration från Jämtlands skogsgrupp.  
 
I övrigt ämnar vi att 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. 
 
Marina Ekosystem och Fiske   
Maria Grånemo har fortsatt varit Naturskyddsföreningen i Västerbottens representant i 
styrelsen för biosfärområde Vindelälven/Juhtatdahka. Supplerande ledamot är en 
representant från STF, svenska turistföreningen. Det fortlöper en diskussion i styrelsen 
vilken roll Naturskyddsföreningen i Västerbotten har i Biosfärområdet och vem som ska 
ta vid efter Maria. Det är upp till den nya styrelsen att ta beslut i frågan om föreningens 
representation i vattendelegationens referensgrupp i Bottenvikens vattendistrikt. 
 
Rovdjursfrågor  
Krister Persson har varit föreningens representant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.   
 
 

https://www.skogsprogramvasterbotten.se/


 
 

 
 
 
 
 
 
Kommunikation 
Länsförbundets interna kommunikation sköts primärt via vårt digitala forum samt via mail, telefon och 
zoommöten. Ett fåtal av kretsarna använder sig av forumet. Vad gäller extern kommunikation så är 
utgångspunkten att via hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev och forumet nå ut med föreningens arbete 
till både föreningens befintliga medlemmar samt till allmänheten i stort. Länsförbundet har en separat 
kommunikationsstrategi som uppdateras årligen. Nedan listas en sammanfattning av arbetet i de olika 
kommunikationskanalerna: 
 
Sociala medier 
På sociala medier har vi under året fortsatt att stärka vår närvaro på Facebook med hjälp riktade 
annonskampanjer och en kontinuerlig uppdatering av varierande inlägg som inkluderar relevanta 
och aktuella nyheter, inbjudningar till föreläsningar, workshops, möten, kampanjtips m.m. Kansliet 
har även skapat en egen Instagram, med syfte att öka närvaron på sociala medier för att uppvisa 
kretsarnas, länsförbundets och kansliets arbete, samt att inspirera till engagemang hos en bredare 
målgrupp. Under året 2021 har vi ökat antalet sidföljare på vår Facebooksida från 1647 till 2256. 
Detta är en ökning med 609 nya följare (+37 %). Pressmeddelandet som presenterade vinnarna av 
Guldspoven 2021 fick flest inläggsinteraktioner (437) och nådde ut till ca 3471 personer från vår 
valda målgrupp. Västerbottenkuriren publicerade även en intervju med vinnarna av Guldspoven 
efter att kansliet skickat pressmeddelande till tidningen.  
 
En del av kretsarna har egna Facebooksidor/grupper. Tyvärr har vi haft problem med att några 
kretsars Facebooksidor tagits bort av Facebook. I nuläget har vi ingen lösning på detta, men ärendet 
diskuteras med Riksföreningens IT-avdelning, för att i fortsättning kunna se till att alla kretsar har 
möjlighet till egen Facebooksida som är säkrad. 
 
Medlemsbrev 
Kansliet skickar en gång i månaden ut regionala nyhetsbrev, 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 på ca 
60% av länets medlemmar. Här finns fortfarande stor förbättringspotential också för föreningen i 
stort där täckningen av e-postadresser i medlemsregistret generellt är låg. Vår önskan om utökad 
täckning samt potentiella åtgärder för detta fortsätter att kommuniceras till riksföreningens 
mobiliserings- och marknadsavdelning. Vi har däremot ökat medlemsbrevets e-postprenumeranter 
från 2085 till 2408 prenumeranter. Detta är en ökning med 323 nya prenumeranter (+15%). 
 
Hemsidan 
Hemsidans förstasida uppdateras löpande med 2–4 inlägg per månad. Några av kretsarna uppdaterar 
sina egna sidor medan andra får hjälp av kansliet med att lägga ut dokument eller kallelser till möten 
m.m. Regionala evenemang syns nu även på förstasidan via en applikation som sitter till höger och 
heter “kommande aktiviteter”. För att evenemang ska synas här uppdaterar kretsar eller kansliet 
evenemangsinformation via Rutgers evenemangskalender. De synkas sedan både med 
Riksföreningens hemsida samt Länsförbundets hemsida. Under 2021 hade hemsidan totalt 6859 
besök och 12 496 visningar. Detta är en ökning med 3114 besökare (+83%) och 5612 visningar 
(+81%) från året innan.  
 
Forumet 
Forumet har ökat antalet registrerade medlemmar från 78 till 111 (+42%).  
 
(Statistik jämförs årsvis, med årsskiftet som start och slutpunkt.) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Kretskonferensen  
Kretskonferensen arrangerades lördagen den 29 januari. Konferensen var planerad att hållas på 
Hotell Lappland i Lycksele. Pga. nya restriktioner som inrättades kort inpå, ändrades konferensen 
till att hållas digitalt via Zoom. Konferensen innehöll två föreläsningar: Liv Oscarsson, 
Styrelseledamot i Länsförbundet samt Ordförande i NF Umeå med omnejd höll i en 
föreläsning/workshop med tema val 2022 och lokal påverkan. Jon Andersson, Skogsbiolog och 
medlem i Naturskyddsföreningen höll i en föreläsning om skog. Kansliet redovisade Guideprojektet 
2021 samt berättade om Länsförbundets och kansliets pågående och planerade arbete inför det nya 
verksamhetsåret.  
 
Guldspoven  
För att uppmärksamma och lyfta fram naturvårdsinsatser av stor betydelse som utförs av ideella 
krafter nomineras och utdelas priset Guldspoven årligen sedan 2020. Nomineringsprocessen är 
öppen för allmänheten. Länsförbundet röstar sedan fram en vinnare som får ett pris, en tavla med 
guldspovsmotivet samt Länsförbundets vinnarmotivering, designat av en konstnär från Västerbotten. 
År 2021 vann Greger Thorsson och Christer Klintefelt för deras insats gällande bevarandet av 
skogar med höga naturvärden i Västerbotten. Västerbottenkuriren publicerade en intervju med 
vinnarna efter att kansliet skickat ett pressmeddelande till tidningen.  
 
Kretsundersökningen   
Kretsundersökning för verksamhetsåret 2021 är påbörjad. Fullständig sammanställning är först 
möjlig när alla kretsar har lämnat in svar. Sammanställningen beräknas vara klar i maj 2022. 
   
 
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 aktiviteter och skapar 
opinion som räddar natur och miljö! Vi riktar ett stort 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 12 april 2022.   
 
Liv Oscarsson, Sture Gustafsson, Maria Grånemo, Erika Lyrén, Krister Persson, Maria 
Mårtensson, Hanna Zellman, Björn Forsberg 


