
 

 

   
 

Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsen 

Benny Öwre, kassör 

Jens Davidsson, ledamot 

Eva Liljeros, ledamot 

Eva Wiberg, 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 1 377 medlemmar. 

 

Genomförda aktiviteter 

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

genomfört detta: 

• I samarbete med ICA Kvantum genomfört projekt Rädda Bina 

• Slåtter på Sommarhagen Frösön och i Rossbol. 

• Kurs i att slå med lie på Sommarhagen 

• Klädbytardag 

• Arrangerat ett medlemsmöte 24 november 

• Startat en stadsplaneringsgrupp 

 

 



 

 

   
 

Verksamhet 

Projekt Rädda Bina 

Under vår slåtter/kurs på Sommarhagen Frösön genomförde vi en tipspromenad i samarbete 

med ICA Kvantum som bidrog med priser och frukt. Vi fick 50 svarsblanketter men många 

fler gick promenaden. Vi fick också informera många andra om vårt arbete. 

Liekurs vid Slåtterängen vid Sommarhagen (Frösön) 

Den 31/7 arrangerade vi en kurs i att slå med lie med kursledaren Jenny Nilsson. 9 personer 

deltog. Vi hade perfekt väder vilket bidrog till den positiva upplevelsen.  

Klädbytardag 

I oktober anordnade vi en klädbytardag tillsammans med Studiefrämjandet Mitt. Den var 

välbesökt med tanke på pandemirestriktionerna.  

Medlemsmöte 

Vi hade ett medlemsmöte den 24/11 i Studiefrämjandets lokaler där 9 personer förutom 

styrelsen deltog. Vi fick mycket värdefull input om vilka områden som deltagarna tyckte var 

viktiga att arbeta med. 

Stadsplaneringsgrupp 

Vi har en längre tid försökt starta en stadsplaneringsgrupp och den tog verkligen fart efter 

medlemsmötet.  

Deltagande i möten 

• Eva L deltog i Naturskyddsföreningens digitala årsmöte i maj 

• Eva W deltog i ordförandekonferens (digital) 

• Eva W deltog i Kampanjupptakten Eko för Framtiden 23/8 

• Eva W och Benny deltog i Kretskonferens Jämtland Härjedalen 20-21/11 i Gällö 

 

Samarbeten 

• Studiefrämjandet Mitt 

• Ica Kvantum 

• Sommarhagen 
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