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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 

MEDLEMMAR 

Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen. Kretsens 
medlemsantal har under året ökat med 33 personer och uppgick vid årsskiftet till 
802 (769) varav 519 (347) är familjemedlemmar. Föregående års siffror inom 
parantes. 
 
FÖRENINGSFUNKTIONÄRER 
Styrelsen har under året bestått av Kim Blomster ordförande, Thomas Ögren vice 
ordförande, Lave Thorell sekreterare, Mats Knutsson kassör, Marta Årnell, 
Susanne Björk och Karl-Anders Odelius. Styrelsen har under året haft 6 
protokollförda sammanträden inklusive konstituerande. 
Revisor under året har varit Eivind Skoog och suppleant Ingvar Hellberg.  
 
KRETSSTÄMMA 
Kretsens föreningsstämma hölls den 14 mars på Vänersborgs museum med 
cirka 25 medlemmar närvarande. Föreningen avtackade då två tidigare 
styrelsemedlemmar; sekreterare Erik Olausson och kassör Erling Andersson. 
Efter årsmötet slöt fler upp när Naturfotogruppen visade sina bilder och 
berättade om årets arbete i studiecirkelform för cirka 40 personer i publiken. 
 
JUBILEUM OCH ÅRETS MILJÖPRISTAGARE I VÄNERSBORGS KOMMUN 
2018 firade föreningen 55 år och fick dessutom ta emot kommunens miljöpris 
den 6 juni under nationaldagsfirandet på Sanden i Vänersborg. Priset erhöll 
föreningen bland annat för arbetet med slåtterängar vid Grinnsjötorpet. 
Föreningen representerades på Sanden av ordförande Kim Blomster och vice 
ordförande Thomas Ögren som tog emot miljödiplom och present i form av en 
murricka. Ordförande fick säga några ord vilket även kom med i både bild och 
text i lokaltidningen TTELA efteråt. 

FÖRENINGENS TEMAGRUPPER OCH ÅRETS AKTIVITETER 
Under 2018 har föreningen arrangerat 39 aktiviteter (42) med totalt 756 deltagare 
(972). Minskningen beror bland annat på färre aktiviteter samt färre besökare 
under Klädbytardagen jämfört med år 2017.Föreningens verksamhet sköts till 
stor del i olika temagrupper som hanterar ett specifikt område. Nedan 
presenteras årets aktiviteter beroende på vilken grupp som arrangerat dem. 

Programgruppen 
Gruppen har i vanlig ordning tagit fram ett vår- och sommarprogram (mars-
september) samt ett höst-och vinterprogram (september-mars) i A5-format. 
För att minska tryckkostnaderna består programmet endast av fyra sidor. Från 
och med höst- och vinterprogrammet (september 2018) delas pappers-
programmet endast ut till de medlemmar som inte har någon mejladress. 
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Programmet finns att hämta på biblioteken och andra ställen i vår kommun. 
T f samordnare är Kim Blomster. 
 
Webbgruppen 
Föreningens webbgrupp ansvarar för hemsidan samt Facebooksida och arbetet 
sker löpande. Gruppen träffas några gånger per år för att utveckla sitt arbete. 
Föreningen har runt månadsskiftena skickat ut mejl om kommande månads 
aktiviteter till medlemmar med e-postadress som vill ha våra utskick. 
Under hösten 2018 har evenemangen på Facebook sponsrats med ett mindre 
belopp för att nå fler, vilket varit lyckosamt då fler nya deltagare kommit till 
föreningens aktiviteter. Webbredaktör och samordnare är Britt-Marie Karlsson. 
 
Handla miljövänligtgruppen 
Gruppen består av många olika deltagare beroende på vilket projekt som ska 
genomföras. Klädbytardagen på våren och Miljövänliga Veckan på hösten är 
stående programpunkter. Samordning av aktiviteterna sker av Britt-Marie 
Karlsson eller Susanne Björk, och nedan presenteras de aktiviteter som skett i 
gruppens regi under 2018. 

 
 
Klädbytardagen lördag 1 april 
Föreningens Klädbytardag tog återigen plats i Fridaskolan och förinlämning av 
kläder började under Earth hour lördag 24 mars när föreningen deltog i 
kommunens arrangemang på gågatan och i Plantaget. Även samarbetspartnern 
Hudlyftet i Vargön tog emot kläder två veckor innan, samt under visa tider hos 
Studiefrämjandet på Residensgatan 7. 
Klädbytardagen 2018 innebar cirka 1200 inlämnade kläder och skor, varav drygt 
700 plagg bytte ägare. Överblivna kläder lämnades till Erikshjälpen, Röda korset 
och Diakonalt center. 
 
Miljövänliga veckan - alltid vecka 40 varje år 
2018 lanserades ett nytt tema och koncept för Miljövänliga veckan; Ta vara på det 
vi har och med årets fokus Fixa grejen som handlade om att laga och reparera 
prylar och kläder. En av gruppens samordnare var med på riksupptakten i 
Eskilstuna i mars.  
Söndag 26 augusti arrangerade föreningen den regionala upptakten inför vecka 
40, och drygt 20 personer från kretsarna Vänersborg, Grästorp, Falköping, 
Trollhättan, Uddevalla och Göteborg kom till Fridaskolan. 
För första gången sökte föreningen projektstöd från riksföreningen för att 
genomföra fler aktiviteter inom temat Ta vara på det vi har/Fixa grejen. 
Föreningen blev beviljade 20 000 kronor (projekt 182-14). 
Som tidigare fick föreningen ha en utställning på biblioteket som i år skedde i 
samverkan med Konsument Vänersborg fredag 28/9 till lördag 6/10. 

Dag Datum Aktivitet 2018 Antal
Onsdag 180307 Föreläsning om hållbar konsumtion 17
Lördag 180401 Klädbytardagen, Fridaskolan 130
Söndag 180826 Regional upptakt Miljövänliga veckan, på Fridaskolan 21
Torsdag 181004 Föreläsning med Anna Lidström - Fixa grejen! 55
Lördag 181006 Med Thn-kretsen på Etage, Miljövänliga Veckan 10
Torsdag 181025 Studiecirkel Fixa grejen på Fridaskolan 10
Torsdag 181115 Studiecirkel Fixa grejen på Fridaskolan 5
Torsdag 181206 Studiecirkel Fixa grejen på Fridaskolan 5
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Föreningen bjöd in till en inspirationsföreläsning med textildoktorand Anna 
Lidström torsdag 4 oktober på Vänersborgs museum, vilket drog drygt 50 åhörare. 
Efteråt var det mingel och prat med föredragshållaren och utställarna; Röda 
korset, Konsument Vänersborg samt vår förening. Vänersborgsbutiken Nytt & 
Nött ställde ut sina exempel på renoverade möbler. 
 
Vandrings- och fältstudiegruppen 
Gruppen arrangerar utflykter med vandringar och fältstudier på olika platser i 
vår region. Samordnare är Thomas Ögren och nedan redovisas de aktiviteter 
gruppen har arrangerat. 

 
 

Naturfotogruppen i Vänersborg 
Under våren 2018 var studiecirkelledare fortsatt Ingvar Eliasson, men efter 
sommaren tog Ingemar Sunnerdahl över den rollen. Studiecirkelgruppen består 
av cirka 10 aktiva personer. 
Vårens fyra träffar innefattade bland annat utflykter till Hornborgasjön och 
Nordens Ark. Under hösten har sex träffar skett med både utflykter i närområdet 
och inomhusaktiviteter. 
 
Grinnsjö verksamhetsgrupp 
2018 började med en ny organisation för Grinnsjötorp; Verksamhetsgruppen med 
ansvar för aktiviteterna och Grinnsjögruppen för skötseln av själva torpet. Alla 
tre kretsar som arrenderar Grinnsjötorp ingår i grupperna; Grästorp, Trollhättan 
och Vänersborg.  

Sedvanliga arrangemang har ägt rum första söndagen i maj - Grinnsjödagen, juni 
– Öppet hus, augusti – Ängens dag samt september – Öppet hus. Totalt har vi 
haft 178 besökare dessa fyra dagar, men många vandrare besöker området och 
grillplatsen vid stugan är väl använd. Medlemmar och kretsarna har lånat stugan 
för egna aktiviteter. Verksamhetsgruppen har även representerat kretsarna i 
kommunernas projekt om Halle och Hunneberg som besöksmål. Gruppen 
samordnas av Ann Olsson från Vänersborg. 

Föredrag 
Under året har föreningen arrangerat fyra föredragskvällar om olika ämnen i 
lokaler runt om i kommunen. Totalt 68 besökare. 

 

Dag Datum Aktivitet 2018 Antal
Fredag 180323 Ugglekväll vid Ekebacken, Halleberg 32
Onsdag 180516 Kvällsvandring på Hunneberg 8
Lördag 180526 Vandring i Näverkärr, Lysekil 11
Onsdag 180530 Kvällsvandring vid Önafors - vilka fåglar? 13
Söndag 180617 De vilda blommornas dag - vilka växter? 7
Lördag 180818 Vandring på Kroppefjäll, Buxåsen naturreservat 10
Fredag 180824 Fladdermuskväll vid Restad gård 13
Söndag 181021 Geologivandring från By klev 14
Söndag 181209 Adventsvandring till Grinnsjötorpet 17
Lö-sö 180421-22 Outdoormässan, vandringar 12

Dag Datum Aktivitet 2018 Antal
Torsdag 180308 Vilka naturreservat finns i Vänersborg? 20
Tisdag 180327 Infoträff Bilpool Väst 5
Onsdag 181107 Fotograf Jan Wallén visar Kenyabilder 24
Söndag 190218 Om gamla sädesslag och ekologisk odling 19
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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. Vänersborgskretsen representeras främst av vice ordförande Thomas 
Ögren, eller annan person från Verksamhetsgruppen Grinnsjö. 
 
Halle- och Hunnebergsprojektet 
Representanter från Grinnsjö verksamhetsgrupp deltar i kommunens projekt och 
arbetsgrupp om utvecklingen av besöksnäringen på Halle- och Hunneberg.  
Under 2018 har föreningen bland annat fått möjlighet att komma med 
synpunkter på placering av vandrings- och cykelleder, så att viktiga djur- och 
naturvärden kan bevaras. 
 
Naturvårdsprogrammet i Vänersborgs kommun 
Föreningen har deltagit i samrådskväll som kommunen kallade till avseende nytt 
naturvårdsprogram. Kommunen hörde även av sig till föreningen, som kunde 
vara med på plats, om ett så kallat LONA-projekt för Dalbobergen. 
 
Samverkan med kulturhuset Timjan 
Onsdag 4 april hade ungdomshuset Timjan workshop och tillverkade fågelholkar 
under vice ordförande Thomas Ögrens arbetsledning. Långfredag 6 april åkte 
Thomas och Kim med ungdomarna till Hunneberg för att sätta upp holkarna.  
 

EKONOMI  

Det ekonomiska resultatet framgår av den ekonomiska redogörelsen. 
Föreningen har under 2018 fått en testamentsgåva av tidigare engagerade 
medlemmar som ansvarade för Grinnsjötorpet i många år, Ulla och Sten 
Alfredsson. 
 

ÖVRIGT 

Vice ordförande Thomas Ögren blev den 5 maj invald i styrelsen för 
länsförbundet Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg. 
Samverkan har under året startat med Daglig Verksamhet Teatergränd efter 
telefonsamtal från deras verksamhetsledare. DV hjälper föreningen att sätta upp 
affischer och fylla på med pappersprogram i centrala Vänersborg. 

 

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 2019 
 
Styrelsen   
 


