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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

MEDLEMMAR 

Föreningen är en krets av Naturskyddsföreningen. Kretsens medlemsantal har  
under året minskat med 49 personer och uppgick vid årsskiftet till  769  (818) 
varav  347 (338) är familjemedlemmar. Föregående års siffror inom parantes. 

 

FÖRENINGSFUNKTIONÄRER 

Styrelsen 
Styrelsen har under året utgjorts av Kim Blomster ordförande,  Thomas Ögren 
vice ordförande, Erik  Olausson sekreterare, Marta Årnell kassör,  Erling 
Andersson, Susanne Björk, och  Karl-Anders Odelius . 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 
Revisor under året har varit Eivind Skoog. 
 
ÅRSMÖTET 
Vi hade årsmötet den 8 mars med cirka 35 medlemmar närvarande  Efter 
årsmötet visade Eva Östberg en intressant  bildserie från en resa till Armenien 
med dess imponerande natur och unika fågelvärld. 
 
AKTIVITETER 

Handla miljövänligt-gruppen 

Klädbytardagen 
Årets klädbytardag inföll den 1 april och skedde i  lokaler hos  Fridaskolan. 
Förinlämning av kläder kunde ske två veckor innan till Olssons Hörna på 
Sundsgatan och  i Vargön hos Hudlyftet på Nordkrokvägen 2. Arrangemanget 
väckte stort intresse med cirka 1300 inlämnade kläder och skor,  varav 678 plagg 
bytte  ägare. En väl fungerande organisation har skapats kring arrangemanget 
och planeringen sker i studiecirkelform. 
 
Några veckor efter Klädbytardagen genomförde vi en redesign kväll i  
Fridaskolans slöjdsal, och två slöjdlärare hjälpte oss att skapa nytt av kläder som 
blivit över från Klädbytardagen. 10 nöjda deltagare var med och återanvände. 
 
Miljövänliga veckan (alltid vecka 40) 
Temat för året var kampanjen Fräsch på riktigt, med fokus på tvål, schampo och 
hudkräm. En butiksundersökning genomfördes om förekomsten om miljömärkta  
hygienprodukter. Resultatet redovisas på föreningens hemsida i ett blogginlägg, 
som även skickades som pressmeddelande till lokalmedia. 
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En utställning om ämnet och pågick på biblioteket och under samma vecka hade 
Hudlyftet i Vargön en VIP-kväll för våra medlemmar med information om miljö 
och - hälsovänligare hygienprodukter. 
 
Tillsammans med Friskis & Svettis miljögrupp arrangerades en drop-in-aktivitet 
i Friskis lokaler, där alla som ville fick prova på att tillreda egna 
hudvårdsprodukter av vanliga livsmedel. Även den 24 oktober ordnades 
ytterligare en "Do it yourself"-kurs" i Timjans lokaler. 
 
Övrigt på temat Handla miljövänligt 
23 augusti arrangerades studiebesök till den ekologiska hallonodlingen vid 
Eventorps gård utanför Brålanda. 
  
Grinnsjö   
Torpet med omgivningar, som föreningen förvaltar tillsammans med föreningen 
i Trollhättan och Grästorp, har stor betydelse för föreningens verksamhet. 
Arrangemangen där lockar oftast mycket folk såsom Grinnsjödagen med fagning 
den 6 maj,  Ängens dag  med slåttergille 6 augusti. 

Under året har det varit  Öppet Hus vid ytterligare två tillfällen varvid föreningen 
svarade för 4 juni med cirka 25 besökare. Vårt fokus denna gång var studier av 
vatteninsekter, fjärilar och trollsländor. 

Utomhusaktiviteter  
18 mars anordnade traditionsenligt  föreningen en ugglekväll vid Ekebacken som  
lockade mycket folk .Minst ett 50-tal personer kom till Ekebacken denna kväll 
där Håkan Nunstedt först berättade om dessa ugglor och han sedan  vid 
Ovandalen kunde locka fram ett kattugglepar  på nära håll. 
 
Årstidsträffar har anordnats under året vid fyra tillfällen i Önaforsområdet, 
mellan Vargön och Vänersborg, för att uppleva vilka skillnader naturen kan 
bjuda på. Träffarna  5 februari -vinter, 6 april – våren, 13 augusti – sommaren 
samt 8 oktober - hösten. 
 
18 juni  var det De Vilda Bommornas Dag och 12 personer möttes upp för en 
blomstervandring vid Vänerparken under Stefan Hults ledning. 
 
20 maj deltog 15 personer i en skogsvandring till Buxåsen på Kroppefjäll. 
 
13 juni deltog 12 personer i en kvällsvandring på Hunneberg. 
 
10 september var det fågelskådning vid Nygårdsängen med tre deltagare. 
 
24 september deltog 6 personer i en heldagsvandring till Utby i Lilla Edets 
kommun. 
 
15 oktober deltog 17 personer i en vandring längs Dalbostigen för att under 
Birgitta Gelangs ledning  lära sig skillnaden mellan lavar och mossor. 
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10 december genomfördes den traditionella adventsvandringen till Grinnsjö. 
Cirka 25 personer besökte Grinnsjötorpet denna dag och vi bjöd på glögg och 
pepparkakor. 
 
Inomhusaktiviteter 
19 januari  kom ett 70-tal personer till Folkets Hus för att lyssna på Karin 
Lindstedt när hon berättade om sina erfarenheter som stugvärd i svenska 
fjällvärlden. 
 
25 januari besökte 13 personer Geogalleriet där ägaren Mats Knutsson berättade 
om bergarter och mineraler. 
 
9 februari  kom 44 personer till Fyrkanten i Vargön för att lyssna på Ingemar 
Skogar som i ord och bild  berättade om naturlivet på Svalbard. 
 
21 november genomförde vi en medlemsträff på Fridaskolan vilken lockade  
drygt 20 personer. Vi bjöd in kommunens projektgrupp för utvecklingen av 
besöksmålet Halle- och Hunneberg. Helena Grimm, Charlotta Bang och Jonas 
Stenström berättade om status på förstudien och vad som händer härnäst. 
 
Övriga aktiviteter 
 
Earth hour i Plantaget i centrala Vänersborg 
Föreningen deltog i kommunens klimatmanifestation för Earth hour lördagen 
den 25 mars tillsammans med andra föreningar i ett utställningstält. Vi fick då 
chans att dela ut vårt program samt berätta om kommande Klädbytardagen. Vår 
ordförande fick möjlighet att berätta om föreningen från scenen. 
 
Outdoormässan vid Bergagården, Hunneberg 
22-23 april deltog föreningen för andra året i Outdoormässan som arrangeras av 
Kungajaktmuséet, och vi delade monter med Trollhättekretsen. Cirka 120 
personer  besökte vår gemensamma monter under de båda dagarna. 
 
VÅRA TEMAGRUPPER 
 
Programgruppen 
Gruppen har i vanlig ordning tagit fram ett vår- och sommarprogram samt ett 
höst-och vinterprogram. I år har dessutom innehåll och layout setts över 
ytterligare samt förändrats något för att bli mer lättläst och användarvänligt. 
Sammankallande är Inger Rölland. 
 
Webbgruppen 
Föreningens webbgrupp ansvarar för föreningens hemsida och Facebooksida. 
Britt-Mari Karlsson är föreningens webbredaktör och sammankallande för 
gruppen. Under året har gruppen även skickat månadsmejl till alla medlemmar 
med e-postadress för att presentera kommande månads aktiviteter och locka fler 
besökare. 
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Handla miljövänligt-gruppen 
Gruppen består av många olika deltagare beroende på vilket projekt som ska 
genomföras. Klädbytardagen på våren och Miljövänliga veckan på hösten är 
stående programpunkter. Sammankallande är Anna Jihmanner. 
 
Vandrings- och fältstudiegruppen 
Gruppen arrangerar utflykter med vandringar och fältstudier på olika ställen  i 
vår region. Sammankallande är Thomas Ögren. 
 
Naturfotogruppen 
Gruppen startades med en kick-off den 31 maj, av föreningen samt fotograf 
Ingvar Eliasson, och fick genast ett stort gensvar. Gruppen består av cirka 15 
personer som har träffats ungefär en gång per månad, och även genomfört 
fotoövningar utomhus. Sammankallande är Ingvar Eliasson. 
 
EXTERNA MÖTEN/AKTIVITETER 
 
BIS-gruppen 
Föreningen deltar i BIS (Bergsintressenter i Samverkan) möten och gruppen 
består av ett antal organisationer som har gemensamma intressen för Halle-och 
Hunneberg. Ordförande och vice ordförande deltog på mötet  den  29 maj. 
 
Föreningens styrelse har lämnade in synpunkter på bevarandevärda områden på 
Halle- och Hunneberg till kommunens projektgrupp, så att inte vandrings- och 
cykelleder hamnar på fel ställe. 
 

EKONOMI  

Det ekonomiska resultatet framgår av den ekonomiska redogörelsen. 

Föreningen har under året bytt från plusgiro hos Nordea till bankgiro hos 
Swedbank. Syftet med bankbytet är att förenkla ekonomiadministrationen. 

 

ÖVRIGT 

Under året har föreningen flyttat sina tillhörigheter till ett nytt förråd.  

Styrelsen har i oktober svarat på en resursenkät från riksorganisationen. 

 

SLUTORD 
Styrelsen får till samarbetspartner och medlemmar, som engagerar sig i olika 
aktiviteter, framför ett varmt tack för all hjälp och stöd under det gångna året. 
 
Vänersborg i februari 2018 
 
Styrelsen  
 
 


