
Verksamhetsberättelse 2016 

Naturskyddsföreningen Östersund 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av  

● Ordförande - Tobias Johansson 

● Kassör - Katharina Radloff 

● Sekreterare - Magnus Alfredsson 

● Vice ordförande - Frauke Molander 

● Ledamot - Cecilia Friberg Olsson 

● Ledamot - Sofia Carlsson 

● Ledamot - Jens Davidsson 

● Ledamot - Mikaela Holm (avbröt sitt engagemang under våren 2016) 

 

Suppleanter 

● Julia Ros 

● Katja Kristoffersson 

 

Styrelsen har under året haft 10 möten varav ett konstituerande. 

Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av 

● Cissi Hindersson 

● Sara Stigsdotter 

Revisor 

● Ingvar Alkemar 

Revisorssuppleant 

● Maria Byström 

Viktiga händelser under 2016 
 
Mars   1/3 - Årsmöte på Gamla Tingshuset, första delen av två. 

8/3 - Tobias medverkar i P4 Jämtland och berättar om sina visioner som 
ny ordförande. 
9/3 - Vi skriver under överklagan om etablering av fiskodling i Storsjön 
(Rödön, Krokoms kommun) tillsammans med övriga kretsar i länet. 

 
April 11/4 - Andra och avslutande delen av årsmötet. 
 16/4 - Länsförbundets årsmöte i Sveg. Katharina & Tobias närvarar. 

Inleds med medlemsvärvning på Svegs stortorg, sedan ett möte där vissa 
oklarheter gör att det hela drar ut på tiden. Ett lärorikt möte. 

                           17/4 - Klädbytardagen på Frösön i Friskis & Svettis lokaler. 120 besökare. 
Vi delade ut 60 klädbiljetter till nyanlända på Frösö camping 

                           21/4 - Närvarar vid trafikverkets öppna hus i Brunflo gällande förbifarten. 



Juni 14/6 - Vi skickar en insändare till ÖP där vi argumenterar mot planerna 
på att bygga förbifart Brunflo. 

                           18-19/6 - Riksstämma i Norrköping. Katharina & Tobias är på plats från 
Östersundskretsen. Även Frauke är med som ombud för Ragundakretsen 
och blir vald att ingå i valberedningen på riksnivå. 

 28/6 - Blommande brunkullor skådas på våra slåtterängar! 
 
Augusti  28/8 - Slåtterdags. 10 personer räfsade ängen i Loksved. Sedan fortsatte 

två tappra och räfsade även ängen vid Optands flygfält. Solen sken hela 
dagen. 

 28/8 - Samma dag som slåttern var det även Skogens dag vid spikbodarna. 
Vår medlem Gunilla Salomonsson var på plats och marknadsförde 
föreningen. Mycket fint! 

 
 
September 1/9 - Karolina och Isabelle närvarar på ett styrelsemöte för att berätta om 

konceptet ”Schysst sommar och vinter” som de vill starta i Östersund. De 
kommer att söka projektbidra och medel från olika stipendier/fonder. 
19/9 - Tobias medverkar i egenskap av ordförande på en Workshop om 
hur Östersunds kommun ska bli fossilbränslefritt 2030. En brasklapp om 
förbifart Brunflos orimlighet inflikas i diskussionerna. 

 21/9 - Klimatseminarium på Storsjöteatern. Många i miljösammanhang 
kända ansikten dök upp.  

                            
   
Oktober 1/10 - Efter 19 möten under året och hundratals timmar av förberedelser 

går Hållbarhetsfestivalen av stapeln på Prästgatan 50. Drygt 100 personer 
besöker festivalen.  
5/10 - Vi stödjer initiativet Locknesjöns vänner och skriver under 
yttrande på remiss till Länsstyrelsen angående ifrågasättande om 
lämpligheten att dra en avloppsledning genom Locknesjön. 
10/10 - Vi medverkar och marknadsför föreningen på uppstarten av 
”Vegoutmaningen” som Grönt Samskapande stod bakom. 
12/10 - Vi närvarar på samråd om Biltemas etablering. Vi lyfter en aspekt 
kring politiskt mod, i detta fall modet att tacka nej till vissa aktörer. 
17/10 - Vi skriver ett yttrande gällande kommunens planer på etablering 
av Biltema. 
27/10 - Filmvisning på Bio Regina. Filmen ”Imorgon”. Medlemmar i 
Naturskyddsföreningen eller Fältbiologerna går 2 för 1. Styrelsen håller i 
ett samtal efteråt. 24 personer närvarade och det var näst intill fullsatt. 

  
November  2/11 - Bright Water Fish AB har yttrat sig gällande överklagan om 

etablering av fiskodlingen i Storsjön. Harry Westermark, adjungerad i 
Länsförbundets styrelse skriver ett svar på detta yttrande och vi ställer 
oss bakom detta tillsammans med övriga kretsar i länet. 
3/11 - Ännu en workshop som Östersunds kommun arrangerar. Denna 
gång var temat energieffektivisering, och Naturskyddsföreningen fanns på 
plats för att representera den ideella sektorn och ifrågasätta lite. 



December 1/12 - Energimyndigheten anordnar en digital dialog om fossilfri 
transportsektorn. Tobias medverkar, representerar den ideella sektorn 
och bekantar sig med ”framtidens” sätt att hålla i möten. 
10/12 - En bättre jul på Prästgatan 50. Naturskyddsföreningen är 
medarrangör.  
12/12 - På årets sista styrelsemöte diskuterar vi bankbyte, och efter 
omröstning på Naturkontakt beslutas att vi byter bank till Ekobanken i 
början av 2017. 

 

Nätverken 

Handla miljövänligt-nätverket 
Handla miljövänligt har under året ordnat klädbytardag den 16/4 med 120 besökare. 

Kemikalienätverket 
Under året har temat varit schysst hudvård och kemikalienätverket har varit mycket 
aktiva. Fick under våren projektbidrag för att anordna föreläsning med Lina Wold, 
workshop och studiecirkel. Nätverket har under året haft följande aktiviteter: 
 
9/1 - Workshop hudvård (Åsa) 
 
11/2 - Föreläsning med Lina Wold på Ecocaféet, 60 st åhörare (fullsatt) 
 
21/2 - 2 st workshop, hårda tvålar (Maria) 
 
12-13/3 - Riksupptakt inför MVV Fräsch på riktigt (Maria och Ida) 
 
April Studiecirkel 3 träffar, fräsch på riktigt 10 deltagare (Maria) 
 
3/5 - Kemikaliekväll (Maria) 
 
23/5 - Föreläsning med Cecilia Hedfors från riks, Fräsch på riktigt 
 
31/8 - Upptakt Miljövänliga veckan i Studiefrämjandets lokaler (Maria) 
 
4/10 - Föreläsning Giftfri förskola på Kids (Maria) 
 
8/10 - Miljövänliga veckan (MVV) på Gårdsbutiken (Maria) och Stortorget (Frauke) 
 
Maria och Frauke pratade i radion. 
 
V 43 - Utställning på biblioteket Fräsch på riktigt (Åsa, Maria) 
 
16/11 - Workshop Fräsch på riktigt (Maria, Åsa) 
 
17/11 - Föreläsning, Giftfritt hem på Ecocaféet (Åsa) 
 
23/11 - Workshop Fräsch på riktigt (Maria) 
 



28/11 - Föreläsning Fräsch på riktigt. Arrangör Länsstyrelsen på Storsjöteatern (Maria) 
 

Hållbarhetsfestivalen 
Arbetsgruppen bestod av Magnus, Patrik och Tobias, med inhopp från flertalet andra 
personer, inte minst under själva dagen då vi var ett dussintal volontärer på plats. 
Festivalen anordnades för tredje gången och faller nu nästan under kategorin tradition. 
Under årets 19 möten fick vi hantera både avhopp från föreläsare och lokalbyte. Vi höll 
slutligen till på Prästgatan 50, den lokal som Östersunds kommun står bakom. Under 
dagen fick vi ta del av flertalet inspirerande föreläsningar, bland annat av Andreas 
Gyllenhammar och Patrik Olsson. Improvisationsteatern uppträdde och Robin Djusberg 
avslutade med musik. Ett hundratal personer besökte festivalen. 

Medlemssiffror 
I december 2016 var vi 1550 medlemmar. En ökning med totalt 43 personer från samma 
period året innan. 
Vi hade 540 ”likes” på vår Facebooksida i december 2016. En ökning med 80 st från året 
innan. Den som gjorde like nr 500 fick årsboken Ägodela. 
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