Verksamhetsberättelse 2015

Naturskyddsföreningen Östersund
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Mikaela Holm
● Kassör Katharina Radloff
● Sekreterare Maria Byström
● Ledamot Tobias Johansson
● Ledamot Magnus Alfredsson
● Ledamot Sofia Carlsson
● Ledamot Sara Stigsdotter (avbröt under sommaren)
● Ledamot Frauke Molander (avbröt under sommaren)
Samt suppleanter
● Julia Ros
● Katja Kristoffersson
● Fredrik Longueville

Styrelsen har haft 8 möten varav ett konstituerande under året.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Cissi Hindersson
Revisorer
● Anna Longueville
Revisorssuppleant
● Elisabeth Marklund

Viktiga händelser under 2015
Mars

- Årsmöte på Gamla Tingshuset
- Kickoff och information för nya styrelsen
- Länsförbundsmöte i Studiefrämjandets lokaler.

April

- Klädbytardag på Friskis & Svettis. Över 120 besökare.
- Holksnickardag i samarbete med JORF.
- Representerar Naturskyddsföreningen Östersund i heldagsseminariet
Klimatfokus 2020; Hur skapar vi bästa möjliga klimatarbete i länet?
- Samarbetar med kommunen inför Europeiska Trafikantveckan.

Maj

- Rikskonferens i Åre.

Juni

- Fältbiologernas miljöfestival ”Ta makten!” parallellt med
rikskonferensen.
- Länsstämman för Naturskyddsföreningen Jämtland – Härjedalen i
Strömsund.
- Aktiviteter på Jamtli vid Nationaldagsfirande (i ösregn). Vi byggde
biholkar och stämde av intresset för en framtida natursnoksgrupp.
-Forumträff med Levande Skogar (Norrskog, Skogsstyrelsen m.m.)

September

- Hållbarhetsfestivalen i Badhusparken. Föreläsare, improvisationsteater
och livemusik. 150 besökare under dagen.
- I samband med Hållbarhetsfestivalen fick vi även ett uppslag i ÖP.
- Miljövänliga veckan drar igång, temat är Ekofika.
- Klädbytardag på Campus i samband med ”Sustainable september”.
- Två sidors uppslag i 100% Östersund om Mikaela Holms Ordförandeskap
i föreningen.
- Utvärderingsmöte för Hållbarhetsfestivalen med planeringsgruppen.

Oktober

- Miljövänliga veckan (MVV). Cissi tar hjälp av några och informerar om - - Ekofika på Ica Maxi och på Gårdsbutiken på Frösön.
- Påverka verkligheten. Seminarier och inspiration till nya aktiviteter.

November

- Aktivitetsmöte på Tages Konditori, Frösön.
- Utvärderingsträff med Handla Miljövänligt Nätverket vid Rikskansliet.

December

- Kemikalienätverket ställer ut och informerar om bra/mindre bra
produkter på eventet ”Giftfri vardag” i Storsjöteaterns foajé.
- Länsförbundsmöte i Studiefrämjandets lokaler.
- Eventet ”En Bättre Jul” i Studiefrämjandets lokaler.
- Intervju med 100% Östersund; om Naturskyddsföreningens nysläppta
bok ”ägodela”.

Nätverken
Handla miljövänligt-nätverket
Handla miljövänligt har under året ordnat klädbytardag (18/4 och 22/11) samt varit
ansvariga för Miljövänliga veckan (vecka 40). Cissi valde efter lång och trogen tjänst att
kliva av som ansvarig för nätverket.
Kemikalienätverket
Har under året haft 16 st föreläsningar för förskolepersonal, föräldrar, allmänheten och
miljöinspektörer. 1 st inventering på förskolor och infobord på rikskonferensen i Åre.
Maria Byström har var i december med i en tidningsartikel i LT med Lina Wold från Edeco om kemikalier i köket och badrummet. Det har även varit planeringsträffar då vi har
gjort egen hudvård.

Medlemssiffror
I december 2015 var vi 1507 medlemmar. En minskning med totalt 4 personer från året
innan.
Vi har 460 ”likes” på vår Facebooksida. En ökning med 162 st sen året innan.
Facebookgruppen Hållbarhetsfestivalen har 200 ”likes”
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