Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
●

Ordförande - Magnus Alfredsson (slutade i januari 2018)

●

Vice ordförande - Frauke Molander

●

Kassör - Benny Öwre

●

Ledamot - Jens Davidsson

●

Ledamot - Cecilia Friberg Olsson (flyttade i juni)

●

Julia Ros

●

Katja Kristoffersson

●

Sofia Carlsson (avslutade sitt engagemang tidigt)

Suppleanter

Styrelsen har under året haft 9 möten, varav ett konstituerande.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
●

Cissi Hindersson

●

Sara Stigsdotter

●

Ingvar Alkemar

Revisor

Revisorssuppleant
●

Maria Byström

Viktiga händelser under 2017
Januari

18/1 Byte av bank från Swedbank till Ekobanken

Februari

4-5/2 - I Gällö samlades styrelsemedlemmar från kretsarna och
länsförbunden i Region Mitt för första gången på en gemensam
konferens. Cissi deltog.

Mars

4/3 - Årsmöte på Gamla Tingshuset
25/3 - Några i styrelsen deltog i en kurs i föreningskunskap hos
Studiefrämjandet i Östersund.

25/3 - Earth Hour. I samarbete med Östersunds kommun ordnade vi en
leksaks- och bokbytardag på Storsjöteatern.
April

1/4 - Klädbytardagen på Frösön i Friskis & Svettis lokaler. Cirka 90
besökare.
Monica Frank att höll i en workshop på temat återbruk och uppcycling
22/4 - Awaken Earth Festival i Östersund. Föreläsning, utställare och
produkter med inriktning på hållbar utveckling för människan och
jorden. Benny, Magnus och Jens representerade kretsen.

Maj

12-15/5 - Rikskonferens i Skövde där Frauke och Benny representerade
kretsen.
28/5 - Vårkrattning av ängarna i Rossbol och Optand. Benny, Magnus
och en bekant till honom ryckte ut.
30-31/5 - Miljömålsdagarna 2017 arrangerades på Frösö Park och Benny
tog turen dit.

Augusti

27/8 - Skogens dag vid Spikbodarna. Vår medlem Gunilla Salomonsson
samt Jens från styrelsen var på plats och marknadsförde föreningen.
Mycket fint!

September

3/9 - Ett gäng möttes upp vid slåtterängen i Rossbol och räfsade hö för
Brunkullans överlevnad! Jens, Frauke och Ingvar var med.
20/9 - Klimatseminarium på OSD. Många i miljösammanhang kända
ansikten dök upp och pratade om fördelar och möjligheter med att gå
före i omställningen. Benny spanade in.
23/9 - Åre Sustainability Summit. Jens och Magnus medverkade som
representanter för föreningen.
26/9 - Magnus deltog som utställare när Studiefrämjandet i
Jämtland/Härjedalen hade invigning av sina nya lokaler i Östersund.

November

Magnus pratade i Sveriges Radio P4 Jämtland om konsumtion och den
nationella aktiviteten En köpfri dag
11-12/9 - Kretskonferens i Gällö med representanter från Västernorrlands
och Jämtlands län. Benny var där från Östersundskretsen.

December

Avslutning för året och avtackning Maria Byström som pausar sitt
engagemang i Kemikalienätverket.

Nätverken
Handla miljövänligt-nätverket
Handla miljövänligt har under året ordnat klädbytardag den 1/4 med 90 besökare.

Kemikalienätverket
Ansvarig kontaktperson för nätverket, Maria Byström, lämnade uppdraget detta år och
det finns inga aktiviteter att rapportera om. Fram tills dess att någon vill ta över
uppdraget kan vi se nätverket som vilande.

Schysst sommar och vinter
Ett projekt som är tänkt att bygga relationer mellan unga med olika etnisk och
socioekonomisk bakgrund. Och även öka intresset för naturen och miljön genom
positiva naturupplevelser.
Genomförda aktiviteter:
Uppstartshäng
Grillning (6 gånger)
Långfärdsskridskor
Klättring inomhus
Filmkväll
Två dagars läger i Persåsen
Tre dagars läger på Hållandsgården med en naturkurs med Åredalens folkhögskola
Besök på Kretsloppshuset (en ekologisk träffpunkt)
Paintball
Zip-line
Tältning
Tre dagars paddlingsläger
Fågelskådning
Orientering
Fyra dagars fjällvandring i Sylarna
Två dagars övernattning i Skuleskogens nationalpark vid Höga kusten
Avslutningshäng

Medlemssiffror
I februari 2018 var vi 1622 medlemmar. En ökning med totalt 61 personer från året
innan.
Vi hade 590 ”likes” på vår Facebooksida i februari 2018. En ökning med 50 st från året
innan.
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