
 

Verksamhetsberättelse för 2022 

Styrelsen 
Benny Öwre, kassör  
Jens Davidsson, ledamot  
Eva Wiberg, ledamot 
Stefan Lundstedt, ledamot 
Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under verksamhetsåret. 

Övriga förtroendevalda 
Cissi Hindersson, valberedningen 
Eva Liljeros, revisor 
Ingvar Alkemar, revisorsuppleant 

Medlemssiffor 
Kretsen har 1 431 medlemmar. 

Genomförda aktiviteter 
Pandemin har lättat under året och vi har haft möjlighet att genomföra följande aktiviteter: 
• Rädda Bina 
• Slåtter på Sommarhagen Frösön. 
• Kurs i att slå med lie på Sommarhagen 
• Klädbytardagar 
• Skogens dag 
• Våtmarksdag i samarbete med Krokom 
• En medlemsträff den 14e december 
• Stadsplaneringsgruppens verksamhet 

Verksamhet 
Projekt Rädda Bina 
Tipspromenad den 23/7 i samband med en föreläsning av Carlos Nyberg (Storsjöbygdens 
biodlarförening) om biodling. Försäljning av lokal honung. Skedde i samband med liekursen 

Liekurs vid Slåtterängen vid Sommarhagen (Frösön) 
10 deltagare (varav 8 i slutändan kunde närvara) fick möjlighet den 23/7 att under en dag lära sig en 
del om hur man brukar en så kallad knacke-lie, vanlig i Europa utanför Norden.  Först fick man 
prova att knacka ett lieblad vasst med hjälp av hammare och ett litet städ eller en jigg(hjälpmedel). 
Och sedan lära tekniken för att slå gräset på ett avslappnat och effektivt sätt. Så slogs sedan den lilla 
ängen strax intill Sommarhagen, vilken Östersundskretsen sköter om. 
En väldigt uppskattad och trivsam dag som vi tänker reprisera! 

Klädbytardag 
Den 5/6 och den 8/10 anordnade vi klädbytardagar tillsammans med Studiefrämjandet Mitt. 
Dagarna var välbesökta och uppskattade. Överskottet av kläder gick till bistånd. 



Skogens dag 
21/8, ett evenemang som ordnas årligen av skogsstyrelsen i Spikbodarna, där flera av de stora 
skogsbolagen är representerade. Vi slog upp en tältkåta, bjöd på kaffe och bidrog med vårt 
perspektiv på skogen. Det ordnades även tipsrunda och lek med artkunskap. 

Våtmarksdag 
Den 3/9 ordnades en våtmarksdag i samarbete med krokomskretsen. Intressanta föreläsningar med 
givande diskussioner. Skogsstyrelsen och Skogssällskapet ställde upp med varsina föreläsare, vilket 
gav intressanta diskussioner. Fika och tipspromenad. 

Medlemsmöte 
Vi hade ett medlemsmöte den 14/12 på bynäset i snö och många minusgrader. 6 deltagare varav 2 
styrelsemedlemmar. Vi fick mycket värdefull input om vilka områden som deltagarna tyckte var 
viktiga att arbeta med och givande diskussioner om världsläget. Flera deltagare ville utöka sitt 
engagemang. 

Stadsplaneringsgrupp 
En grupp kom i gång i samband med förra kretsmötet och har under året engagerat sig i björkarna 
på kyrkgatan, överföringsledningarna vid minnesgärdet, kommunens översiktsplan för 2040 och 
detaljplanen för gamla betongen. Det har funnits fler frågor att engagera sig i men tiden har inte 
räckt till. Under året har gruppen bestått av tre medlemmar men har nyligen vuxit till fem personer. 

Deltagande i möten 
• Stefan deltog på den digitala föreläsningsträffen Skogens Vatten 24/2 
• Eva W deltog i ordförandekonferens (digital) 
• Stefan deltog i klimatriksdagen i 2-3/4 
• Benny deltog 12-15 maj på skogskonferens och rikskonferens i Mora. 
• Eva W digital utbildning natursnokarna 6/9. 
• Benny deltog på dialogmöte om Frösöbergets utveckling den 8/9 
• Eva W, Jens, Benny och Cissi deltog i Kretskonferens Jämtland Härjedalen 26-27/11 på Jamtli 

Samarbeten 
• Studiefrämjandet Mitt 
• Sommarhagen 
• Skogsstyrelsen


