Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen
Benny Öwre, kassör
Jens Davidsson, ledamot
Johanna Björkman, ledamot
Marie Stadigh, ledamot
Britt-Inger Olofsson, ledamot (avgått)
Suppleant: Katja Kristoferson
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under verksamhetsåret.
Övriga förtroendevalda
Cissi Hinderson, valberedare
Elisabeth Lindström, valberedare
Ingvar Alkemar, revisor
Maria Byström, revisorssuppleant

Medlemssiffror
Kretsen har preliminärt 1 475 medlemmar, den rätta siffran skickas ut av riksföreningen i
början på februari.
Vi hade 736 ”likes” på vår Facebooksida i januari 2020. En ökning med 83 st från året
innan.

Genomförda aktiviteter
Kretskonferens i Gällö 16-17/2
Årsstämma hos Studiefrämjandet – 26/2
Klädbytardagen på Frösön – 6/4
Vårmarknad Jamtli, Rädda Bina och värvaraktivitet – 24-26/5
Blomstervandring Välliste tillsammans Årekretsen – 13/7
Skogens dag vid Spikbodarna – 25/8
Upptakt inför Miljövänliga veckan i Sundsvall – 7/9
Miljövänliga veckan – v. 40
Prylbytardag – 30/11

Verksamhet
Klädbytardagen
Den 6 april ordnades klädbytardag i Friskis&Svettis lokaler på Frösön. Det kom ca 80
personer och ett inslag från dagen visades på lokalnyheterna på SVT redan samma kväll.
Trots att det var färre besökare än året innan så var det nöjda besökare och bra omsättning
på kläderna.
Slåtterängarna vid Rossbol samt Sommarhagen (Frösön)
Vid Sommarhagen slogs ängen av förvaltaren själv. I övrigt tog vi själva hand om krattning
och borttransport av det slagna.
Schysst Sommar & Vinter
Under 2019 genomfördes 1 aktivitet med Schysst Östersund. Sara Hadfy Högström och
Karolina Lundahl var ledare för en tur till Höga Kusten och har följande att berätta:
“Vi bodde i naturreservatet Skuleskogen, lagade mat över elden, lärde oss om området på
Naturrum, skrattade mycket och klättrade tillsammans upp på Skuleberget. De 5 deltagarna
som var med var supernöjda och vill gärna vara med på fler aktiviteter.
Målet med projektet var att tillvarata det intresse som byggts upp under tidigare år
av schysst verksamhet i Östersund. Dels för att ge tidigare deltagare en större
möjlighet att själva vara med och vara dem som för verksamheten vidare. Samt för
att gemensamt fortsätta skapa roliga och lärorika upplevelser i naturen. Målet med
dessa upplevelser var att både öka intresset för frågor kring naturen och hållbarhet
men också för friluftsliv och engagemang i Schysst”.
Övrig verksamhet
Cissi Hinderson deltog i upptakten inför Miljövänliga veckan som ägde rum i Sundsvall
lördagen den 7 september. Temat under året har varit Fixa grejen, att ta till vara på det man
har, att laga, låna, byta istället för att köpa nytt.
Under Miljövänliga veckan ordnades en klädbytardag på Designcentrum onsdagen den 2
oktober med ca 50 besökare. Foodsharing fanns på plats och bjöd på smoothies på
ingredienser från “matsvinn”. Kläder som blev över skänktes till Robin Hood.
Lördagen den 30:e november ordnades en Prylbytardag på Designcentrum. Detta som en
motreaktion till Black Friday. Tyvärr kom det bara ett tiotal personer och det var inte heller
många prylar som lämnades in.

8:e december är datumet för uppkomsten av “Skogsgruppen Jämtland”. 13 ivriga själar, med
mål om att skydda större skogsarealer, sammanstrålade i Östersund för att lägga grunden till
gruppen. Maria Danvind från Regionkansli Mitt höll i trådarna. Diskussioner kring vad man
önskade med gruppen och vilken roll man ville ha. Och vad som behövdes i form av för
exempel utbildning i inventering och GIS.
Malin Sahlin från Riks, sakkunnig i skogsfrågor, berättade bland annat hur andra
skogsgrupper i landet jobbade.

Samarbeten
•
•

Åre Naturskyddsförening
Studiefrämjandet har bistått med lokaler för kretsens styrelsemöten samt vid
årsstämman.

Övrigt
Kretsen fick, för ett tänkt projekt, beviljat 200.000 kr från Postkodstiftelsen i augusti men
gick aldrig vidare med detta.

