
 

 

   
 

Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen 

Benny Öwre, kassör 

Jens Davidsson, ledamot 

Johanna Björkman, ledamot 

Eva Liljeros, ledamot 

Alva Widell, ledamot 

 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under verksamhetsåret. 

 

Övriga förtroendevalda 

Cissi Hindersson, valberedningen 

Elisabeth Lindström, valberedningen 

Ingvar Alkemar, revisor 

Maria Byström, revisorsuppleant 

 

Medlemssiffor 

Kretsen har 1 409 medlemmar. 

 

Genomförda aktiviteter 

Corona har naturligtvis påverkat våra möjligheter att genomföra aktiviteter men vi har 

genomfört detta: 

• Skräpplockardag i samarbete med Vågen och Östersunds Miljöhjältar 

• Slåtter på Sommarhagen Frösön och i Rossbol. 

• Deltagande i Återbruksdagen i samarbete med Studiefrämjandet 

• Samarbete med Bio Regina avseende filmen om Greta. 

 

 

Verksamhet 

Skräpplockardag 

Under våren var vi med på skräpplockardagen som lockade många deltagare. Vi plockade 

skräp i Östersunds centrum – det klart vanligaste skräpet var fimpar. 



 

 

   
 

 

Slätterängarna vid Rossbol samt Sommarhagen (Frösön) 

Under augusti slog vi först ängen i Sommarhagen, vilket blev ett trevligt evenemang med 

många intresserade åskådare och musik av Torgny ”Kingen” Karlsson. Gräset togs omhand 

av boende i närområdet. 

 

Vi slog också ängen i Rossbol – dock helt utan åskådare men med hjälp av länsstyrelsen. 

För Eva och Alva var det premiär med att slå med lie – men med hjälp av bra instruktioner 

var det en mycket positiv upplevelse. 

Återbruksdagen 

I september anordnade vi tillsammans med Studiefrämjandet återbruksdagen i 

Studiefrämjandets lokaler. Dagen var ganska välbesökt – nästan upp till maxantalet som var 

tillåtet. Vi fick lyssna på intressant föreläsning om Slow fashion. Vi hade anlitat Alva Marlen 

som visade oss hur vi kan göra intressanta och vackra textiltryck med växter. Övriga 

aktiviteter var klädbytesdag, lappa och laga stationer samt visande av kortfilmer. 

 

Bio Regina 

För att uppmuntra våra medlemmar att se filmen om Greta inledde vi ett samarbete med Bio 

Regina där vi bjöd på halva biljetten. Tyvärr gick filmen bara i tre dagar innan biografen fick 

stänga på grund av Corona. Två medlemmar hann dock nyttja erbjudandet.  

 

Samarbeten 

• Studiefrämjandet  

• Vågen 

• Bio Regina 

• Alva Marlen 

 

 

 


