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Revisorer   
Ordinarie: Carina Asplund, Christina Westman 
Suppleant: Tore Hultin  
 
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 David Häggblad. Ekonomi redovisas separat. 
 
Kansli och anställda   
Kansliets ordinarie verksamhetsutvecklare Natalie Toft har varit tjänstledig sedan september 
2021 för att genomföra vidare studier. Under tiden är Emily Brennan vikarierande 
verksamhetsutvecklare från 2021-08-16 t.o.m. 2023-08-16. Verksamhetsutvecklarens tjänst 
utökades från 75% till 100% fr.o.m. 2022-05-16. Länsförbundet har även utökat kansliet 
med att anställa en skogskoordinator/sakkunnig, Yasmine Kindlund. Tjänsten är en 
projektanställning på ett år, 50% tjänstgöringsgrad med start 2023-01-01. David Häggblad, 
ordförande i länsförbundet, har arbetsgivaransvar för de anställda på kansliet.  
 
Kretsar   
Kretsar finns i Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå 
med omnejd (inkluderar Vännäs och Bjurholm), och Sorsele. Nordmaling 
bildade en egen självständig krets i februari 2022, men har varit vilande sedan 
dess. Kretsen har som mål att påbörja aktivitet under 2023. Utöver Nordmaling 
är följande kretsar är vilande: Doroteabygden, Storuman/Tärna. 
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Medlemsantal   
Vid årsskiftet 2022/2023 var medlemsantalet totalt 4627 varav 1438 familjemedlemmar, en 
ökning med 513 nya medlemmar (+12,5%) sedan årsskiftet 2021/2022.   
 
Verksamhet   
De dokument som styrt föreningens prioriteringar under året är “Verksamhetsplan för 2022”. 
Nedan redovisas, område för område, vad vi gjort under verksamhetsåret 2022.  
 
Stöd till Kretsar 
Vi har under året stöttat kretsarna på olika sätt, bland annat med projektmedel, koordinering av 
aktiviteter, marknadsföring av olika slag och teknisk support. Nedan listas ett urval av projekt 
och aktiviteter som vi varit med och stöttat: 
 

• Skellefteå  
Vi har stöttat projektet Klimatanalys Norr, ett omfattande projekt som 
Naturskyddsföreningen i Norrbotten driver i samarbete med kretsarna i Boden och 
Skellefteå. Maria Mårtensson har varit vår kontaktperson mot projektet.  

• Vilhelmina 
Vi har beviljat projektmedel till en tvådagars inventeringskurs i fjällnära skog som 
kretsen arrangerat i Saxnäs, samt stöttat med resurser i form av marknadsföring och 
ekonomisk administration. Vi har även medfinansierat en skogsföreläsning av 
skogsbiologen Jon Andersson, som kretsen anordnat lokalt i Vilhelmina.   

• Robertsfors 
Vi har varit medfinansiärer till Robertsforskretsens inventeringsprojekt där de anställt 
en extern sakkunnig för att inventera och dokumentera skog med höga naturvärden i 
södra delen av Robertsfors kommun. Utöver inventering har det ingått i projektet att 
arrangera exkursioner för medlemmar och allmänhet i Robertsfors.  

• Umeå med omnejd 
Vi har stöttat Umeå med omnejd med deras omfattande projekt och arbete inför valet i 
september 2022. Exempel på insatser: Marknadsföring, teknisk support samt 
uppladdning av kretsens podcast ”Naturskyddsföreningen förstår inte”. Hjälp med 
annonsering av volontäruppdrag inför valarbetet.    

• Sorsele 
Efter återupplivningsinsatser 2021, har kretsen som varit vilande, anordnat flertalet 
aktiviteter under året. Kretsen har lånat en av våra ljudboxar, för inventering av fåglar. 

 
Skogsfrågor   
I januari 2023 valdes Stig-Olof Holm, Umeå, till ordinarie representant i Skogligt sektorsråd, 
Skogsstyrelsen AC och BD län. Robert Lindström, Renbergsvattnet/Skellefteå, valdes till 
suppleant. Positionerna var vakanta under första delen av verksamhetsåret.   

- https://skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/sektorsrad-for-
skogliga-fragor/regionala-sektorsrad/ 

- https://www.skogsprogramvasterbotten.se/  
 

Vi har anställt en skogskoordinator/sakkunnig inom skog för att kunna fördjupa arbetet och 
möta efterfrågan som finns hos våra medlemmar gällande utbud av skogs/inventeringskurser, 
samt sakkunnigt stöd inom olika skogsärenden. Skogskoordinatorns roll innebär även en  
satsning på ökad kunskapsbildning och engagemang hos medlemmar, lokala skogsgrupper och  

https://skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/sektorsrad-for-skogliga-fragor/regionala-sektorsrad/
https://skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/radgivande-grupper/sektorsrad-for-skogliga-fragor/regionala-sektorsrad/
https://www.skogsprogramvasterbotten.se/
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allmänheten i Västerbotten.  
 
Kansliet fortsätter att samordna den regionala skogsgruppen som startades upp föregående 
verksamhetsår. Gruppen har haft möte första måndagen varje månad med uppehåll över 
sommaren. Syftet med gruppen är erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning, mobilisering och 
nätverkande kring skogsfrågor i länet. Skogsgruppsmötena samordnas av Emily Brennan som 
har tagit lärdom och inspiration från Jämtlands skogsgrupp. Från och med januari 2023 har vår 
nya skogskoordinator Yasmine Kindlund tagit över en större del av arbetet gällande planering 
och samordning och planering av skogsgruppen.  
 
Vi har tillsammans med länsförbunden i Norrbotten, Västernorrland, Gävle-Dala och 
rikskansliet finansierat ett fotoprojekt som genomförts av naturfotografen Marcus Westberg. 
Genom projektet har vi (och kansliet) fått tillgång till en stor variation av högkvalitativa foton 
och filmer av kalhyggen i Västerbotten. Syftet med dessa foton är att synliggöra för 
allmänheten hur verkligheten ser ut när det gäller kalhyggen. Utöver användningen av fotona i 
sociala medier, vill vi erbjuda kretsarna i Västerbotten möjlighet att använda fotona till 
fotoutställningar lokalt, eller liknande.  
 
I övrigt ämnar vi att hålla oss uppdaterade i 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   
Laila Granström har varit Naturskyddsföreningen i Västerbottens representant, i 
styrelsen för biosfärområde Vindelälven/Juhtatdahka, men kommer att avgå 
vid nästa årsmöte, våren 2023. Vi, i länsförbundet har föreslagit Angelika 
Schindler-Egl som ny representant, och inväntar beslut som tas vid föreningens 
årsmöte. Info om biosfärområdet: https://vindelalvenbiosfar.se/ 
 
Rovdjursfrågor  
Krister Persson har valts om till föreningens representant i länsstyrelsens 
viltförvaltningsdelegation. Vi, i länsförbundet har kallat till ett möte under verksamhetsåret 
gällande Naturskyddsföreningens Rovdjurspolitik och policy, där vi utöver styrelsen bjudit in 
Isak Isaksson att delta, sakkunnig inom biologisk mångfald, jakt och viltvård från 
Rikskansliet, samt Krister Persson, representant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.  
 
Politisk påverkan 
Vi har stöttat kretsa och nätverk i länet med mobilisering och påverkan kring miljöfrågor och 
arbetet med opinionsbildning och lokalpolitisk påverkan genom att tillhandahålla kretsar och 
arbetsgrupper material och resurser från Riksföreningen, till exempel mallar för 
medborgarförslag, insändare och remissvar. Vi har även delat kampanjer och innehåll från 
rikskansliets valkampanj i våra sociala medier.  
 
Natursnokarna 
Vi har under året erbjudit kretsarna ett specifikt stöd till en ringmärkningsaktivitet riktad till 
barn. I stödet ingår 1500 kr som ett symboliskt arvode till en certifierad ringmärkare, 
kontaktlistor till lokala ringmärkare samt hjälp med utformandet av affisch/inbjudan och övrig 
marknadsföring för att nå ut lokalt. Vilhelminakretsen var den enda kretsen som nappade på  
erbjudandet och aktiviteten blev en succé, med 37 deltagare varav majoriteten barn.  

https://vindelalvenbiosfar.se/
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Vi fortsätter denna satsning och hoppas att vi kan hjälpa fler kretsar att anordna en 
ringmärkningsaktivitet under säsongen 2023.  
 
Maria Doeke Boekraad har under året erbjudit stöd till kretsar gällande potentiell uppstart av 
Natursnoksgrupper. Tyvärr har förutsättningarna och/eller intresset hos kretsarna under året 
varit lågt, men vi fortsätter att erbjuda stöd under följande verksamhetsår.  
 
Guideprojekt 
Guideprojektet startades av länsförbundet år 2021 och har nu genomförts två somrar i rad. 
Inför sommaren 2022 rekryterades tio naturguider från fem av länets kommuner (Skellefteå, 
Umeå, Nordmaling, Vindeln, Åsele, Robertsfors) som under sommaren erbjöd kostnadsfria 
guidningar över perioden 5 juli – 18 augusti. Nio av dessa guider hade möjlighet att utföra sina 
guidningar och erbjöd guidningar vid 45 olika datum. Totalt genomfördes 19 guidningar, med 
totalt 100 deltagare. Som en del av guidningarna ingick uppdraget att informera om föreningen 
och verksamheten i Västerbotten. Emily Brennan var ansvarig för projektets planering och 
utförande.  
 
Projekt: Pollinerande insekters påverkan på vår matförsörjning framöver  
Länsförbundet fick under hösten 2022 projektmedel beviljade från riksföreningen till projektet 
Pollinerande insekters påverkan på vår matförsörjning framöver. Ett projekt med syfte att öka 
kunskapen om pollinerande insekters livsviktiga funktion i ekosystemet, och varför de behövs 
för vår överlevnad. Genom föreläsningar, workshops, inventering av dess bestånd, samarbete 
med kretsar med flera, vill vi skapa intresse och ökat medvetande, samt bilda ett regionalt 
nätverk i Västerbotten för ett långsiktigt arbete och engagemang. Föreläsningar och workshops 
planeras äga rum under våren-hösten 2023. Angelika Schindler-Egl är drivande projektledare.  
 
Projekt: Klimatanalys norr 
Länsförbundet har stöttat projektet Klimatanalys Norr, ett omfattande projekt som 
Naturskyddsföreningen i Norrbotten driver i samarbete med kretsarna i Boden och Skellefteå, 
med stöd från Riksföreningen. Projektet har sedan januari 2023 en egen flik på länsförbundets 
hemsida där information om projektet uppdateras löpande. Maria Mårtensson har varit vår 
kontaktperson från styrelsen mot projektet.  
 
Ljudboxar och fladdermusdetektorer  
Under verksamhetsåret har två av fyra ljudboxar lånats ut till medlemmar i Sorsele och 
Vilhelmina. Båda fladdermusdetektorerna har lånats ut under sommaren, till tre olika 
medlemmar varav en naturguide, som använde detektorn som del av sin guidning.   
 
Kretskonferens 
Kretskonferensen arrangerades söndagen den 20 november på Hotell Lappland i Lycksele. 
Efter två år av digitala konferenser kunde vi äntligen samlas fysiskt på plats. Vi gästades av 
Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten från rikskansliet, samt Lotta Silfver från riksstyrelsen. 
Konferensen innehåll ett föredrag om vattenkraft, en remissverkstad om framtagandet av 
föreningens nya framtidsstrategi för år 2024–2027, samt information från länsförbundet och 
kretsarna. Angelika Schindler-Egl berättade om länsförbundets nya projekt Pollinerande 
insekters påverkan på vår matförsörjning framöver, Liv Oscarsson, Ordförande i NF Umeå 
med omnejd berättade om kretsens omfattande valprojekt, och Peter Lugnegård, 
styrelseledamot i NF Skellefteå, informerade deltagarna om projektet Klimatanalys Norr.   
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Guldspoven  
För att uppmärksamma och lyfta fram naturvårdsinsatser av stor betydelse som utförs av 
ideella krafter, utdelas priset Guldspoven årligen sedan 2020. Nomineringsprocessen är öppen 
för allmänheten. Juryn består av länsförbundets styrelse, som röstar fram en eller fler vinnare 
som får ett pris, en tavla med guldspovsmotivet samt en vinnarmotivering, designat av en 
konstnär från Västerbotten. År 2022 vann Elin och Jonas Nordlund för deras insatser för att 
främja biologisk mångfald. David Häggblad och Sture Gustafsson delade ut priset i januari 
2023. Västerbottenskuriren, Folkbladet, Västerbottningen och lokaltidningen publicerade 
inslag gällande nyheten i form av intervju och/eller reportage med vinnarna, efter att kansliet 
skickat pressmeddelande till samtliga tidningar.  
 
Kommunikation 
Länsförbundets interna kommunikation sker primärt via vårt digitala forum samt via mail, 
telefon och zoommöten. Vad gäller extern kommunikation är utgångspunkten att vi via 
hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev och forumet når ut med föreningens arbete till både 
föreningens befintliga medlemmar samt till allmänheten i stort. Vi har en separat 
kommunikationsstrategi som uppdateras årligen av kansliet. Nedan listas en sammanfattning 
av arbetet i de olika kommunikationskanalerna (statistik jämförs årsvis, med årsskiftet som 
start och slutpunkt): 
 

• Sociala medier 
På sociala medier fortsätter vi att stärka vår närvaro på Facebook och Instagram med 
hjälp av riktade annonskampanjer och en kontinuerlig uppdatering av varierande 
inlägg som inkluderar relevanta och aktuella nyheter från länsförbundet och 
kretsarna. Under året 2022 har vi ökat antalet sidföljare på vår Facebooksida från 
2256 till 2368. Detta är en ökning med 112 nya följare (+5 %). Vår instagram har 
ökat från 0 följare till 216 följare.  

• 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 65% 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 engagemangsavdelning och medlemsservice. Vi 
har ökat medlemsbrevets e-postprenumeranter från 2408 till 2938 prenumeranter. 
Detta är en ökning med 530 nya prenumeranter (+22%). 

• 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, nyheter eller kallelser till möten. Regionala evenemang syns 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 2022 hade 
hemsidan totalt 5524 besök och 10 789 visningar. Detta är en minskning med 1335 
besökare (-19%) och 1707 visningar (-13%) från föregående år. 
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• Forumet 

Forumet har ökat antalet registrerade medlemmar från 111 till 130 (+17%).  

Kretsundersökning  
Kretsundersökning för verksamhetsåret 2021–2022 sammanställdes under sommaren. 
Representanter från kretsarna bjöds in till ett avstämningsmöte för att följa upp rapporten 
och inventera kretsarnas olika behov av stöd, önskemål och samarbetsmöjligheter. Mötet 
samordnades av Emily Brennan tillsammans med David Häggblad.  
 
Kretsrapporten för 2022–2023 är påbörjad. Sammanställningen beräknas vara klar i 
april/maj 2023. 
 
Övrigt 
Utöver ovan nämnda områden, har vi under verksamhetsåret deltagit i, för föreningen 
relevanta sammankomster, konferenser och utbildningar. Nedan listas ett urval:   
 

• Landsbygdskonferensen Jämmerdalen i Överklinten  
Vi har varit medfinansiärer till konferensen och Angelika Schindler-Egl och Maria 
Doeke Boekraad var med på plats som representanter för länsförbundet. 

o https://xn--jmmerdalen-q5a.se/ 
• Referensgrupp – hållbar samhällsekonomi 

Simon Grenholm har deltagit i en referensgrupp som riksföreningen faciliterar, för att 
utarbeta ett positionspapper angående hållbar samhällsekonomi. Simon uppdaterar 
styrelsen löpande om arbetet.  

• Seminarium gällande NAP:en 
Sture Gustafsson har deltagit i ett Seminarium arrangerat av Vattenråd 10 och 11, 
gällande den nationella omprövningen av vattenkraftverk (NAP:en).  

• Länsordförandekonferens och planeringskonferens 
David Häggblad har deltagit i en länsordförandekonferens samt en planeringskonferens 
som rikskansliet anordnat på huvudkontoret i Stockholm, där även Emily Brennan var 
med på plats.  

• Miljöövervakningsdagarna i Umeå samt Arctic forum 2022 
Angelika har deltagit digitalt och representerat länsförbundet under 
miljöövervakningsdagarna i Umeå samt konferensen Arctic Forum 2022. 

o https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser--
-vasterbotten/2022-05-10-miljoovervakningsdagarna-2022.html 

o https://www.northsweden.eu/kalendarium/konferenser/umeaa-arctic-forum-
2022/ 

• Framtidsstrategin och motioner inför riksstämman  
Angelika har under året deltagit i flertalet workshops och möten gällande den nya 
framtidsstrategin för 2024–2027. Angelika och Emily deltog tillsammans på en 
planeringskonferens ämnad länsförbunden i hela Sverige, där huvudsyftet var 
utformandet av motioner inför riksstämman.  

• Litteraturfestivalen i Umeå mars 2023 
Vi planerar att delta i Umeå litteraturfestival i mars 2023, med representanter från 
styrelsen och kansliet. Det finns planer att samverka och eventuellt bemanna ett eget 
bokbord tillsammans med personal från rikskansliet som kommer att vara på plats.  

 

https://j%C3%A4mmerdalen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-05-10-miljoovervakningsdagarna-2022.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-05-10-miljoovervakningsdagarna-2022.html
https://www.northsweden.eu/kalendarium/konferenser/umeaa-arctic-forum-2022/
https://www.northsweden.eu/kalendarium/konferenser/umeaa-arctic-forum-2022/
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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 
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, 2023-02-28.   
 
David Häggblad, Maria Mårtensson, Sture Gustafsson, Angelika Schindler-Egl, 
Simon Grenholm, Maria Doeke Boekraad 


