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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

MEDLEMMAR 
Föreningen är en krets av Naturskyddsföreningen. Kretsens medlemsantal är, 
enligt rikskansliets sammanställning för 2019, 810 personer (802) varav 345 (519) 
är familjemedlemmar. Föregående års siffror inom parentes. 

 
STYRELSEN 
Styrelsen har under året utgjorts av Kim Blomster ordförande, Thomas Ögren 
vice ordförande, Lave Thorell sekreterare, Mats Knutsson kassör samt 
ledamöterna Marta Årnell, Susanne Björk och Karl-Anders Odelius. Styrelsen har 
inga suppleanter. 
Under året mellan årsmötena har styrelsen haft fyra protokollförda 
sammanträden. 
Revisor under året har varit Eivind Skoog och suppleant Ingvar Hellberg. 
 
ÅRSSTÄMMA  
Vi hade kretsstämma den 12 mars i Folkets hus i Vänersborg och cirka 20 
medlemmar närvarade.   
Efter årsmötet visade den inbjudna föreningen Trollhättans Videofilmare filmen 
om slåttern vid Grinnsjötorp 2018. Efter det visade Naturfotogruppen i 
Vänersborg sina bilder från studiecirkeln och berättade om genomförda utflykter 
och vad de studerat och lärt sig. 
 
EKONOMI  
Föreningens ekonomi har stärkts tack vare donationer och genom styrelsens 
egna åtgärder. För ekonomin har upprättats en särskild redogörelse. 
Föreningens bankförbindelse är Swedbank. 
 
EXTERNA MÖTEN/ÖVRIGA AKTIVITETER 
Styrelsen har deltagit i olika aktiviteter på riks- och regionnivå under året. 
Den 16 maj var ordförande Kim Blomster på Konsthallen i Vänersborg och 
presenterade föreningen. Kim deltog även på Naturskyddsföreningens 
rikskonferens i Kristianstad 10-12 maj. 
Vice ordförande Thomas Ögren är även ledamot i styrelsen för Länsförbundet 
Norra Älvsborg och har närvarat på några av styrelsemötena under 2019. 
Länsförbundet arrangerade en kretskonferens vid Bergagården på Hunneberg 
den 30 mars, där Thomas Ögren deltog som representant från 
Vänersborgskretsen. 
Dessutom var Vänersborgskretsen värd för länsstämman den 4 maj i 
Blåsutkyrkan. Efter länsstämman gick utflykten till naturreservatet Dalbobergen. 
Styrelsemedlemmar har även representerat föreningen på två dialogmöten som 
Vänersborgs kommun arrangerat för föreningar, en på våren och en på hösten. 
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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. Det är deltagare i Verksamhetsgruppen för Grinnsjötorp som har 
uppdraget att gå på mötena. Under året har Thomas Ögren och Ann Olsson 
representerat föreningen vid två möten 2019, i februari och september. 
 
Samarrangör till lunchteater 
Lördag den 30 mars var föreningen delaktig i 
visningen av teaterföreställningen ”Trädkramarna”  
i Hörsalen på Vänersborg Bibliotek. 
 
ÅRETS AKTIVITETER  

En stor del av föreningens verksamhet drivs inom 
olika temagrupper som specialiserar sig på 
specifika områden, eftersom våra medlemmar har 
olika intressen och lust att engagera sig i olika 
projekt och aktiviteter. 
 
Handla miljövänligt-gruppen och  
projektet Cirkulär textil 

Det här är en stor grupp med flera stora aktiviteter; Klädbytardagen på våren och 
Miljövänliga veckan på hösten. Samordnare är Susanne Björk och Britt-Marie 
Karlsson, och 2019 präglades till stor del av projektet Cirkulär textil där 
Klädbytardagen ingick eftersom det var 10-årsjubileum. 
 

Föreningen beviljades 25 000 SEK i projektstöd 
från riksorganisationen i december 2018 för 
projektet Cirkulär textil. I början av 2019 startade 
planeringen av klädbytardagen i form av 
studiecirkel. Årets klädbytardag genomfördes  
lördag 6 april och ägde återigen rum i Fridaskolan.  
Klädinsamling skedde några veckor innan, och 
under Earth hour-evenemanget i Plantaget den  
30 mars kom 13 personer till vår monter och 
lämnade in klädkassar. 
 
Årets klädbytardag, samt dagen innan med alla 
förberedelser av lokalen, filmades av Trollhättans 
videofilmare. Syftet var både att dokumentera 10-
årsjubiléet och att använda filmen i 
marknadsföringssyfte framöver. Se filmen på vår 

webbsida https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/ 
 
Totalt lämnade Vänersborgarna in drygt 1700 plagg, och hela 1057 plagg bytte 
ägare. De 700 plagg som inte fick nya ägare skänkte vi till second hand-butikerna 
i Vänersborg. 

https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/
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Den 9 september genomförde vi en filmvisning och diskussion om cirkulär textil 
i Hörsalen på Vänersborgs Bibliotek, och det kom cirka 20 intresserade och 
engagerade deltagare. 

 
Finalen på projektet Cirkulär textil var ett studiebesöket hos Wargön Innovation 
den 25 september. Totalt 35 personer deltog och vi fick som första grupp se den 
nya sorteringsmaskinen för kläder och textil som Wargön Innovation använder. 
Syftet är att maskinellt sortera textil som ska återvinnas till nya textilfibrer. 
Läs gärna vår rapport från studiebesöket på vår hemsida: 
https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/2019/10/15/cirkular-textil-
studiebesok-hos-wargon-innovation-25-9/ 
 
Miljövänliga veckan i oktober 
Vecka 40 varje år är det Miljövänliga veckan och 2019 var andra året med temat 
”Ta vara på det vi har”. Vår studiecirkel Fixa grejen! skapade en utställning, se 
bild, på Vänersborgs Biblioteket där besökare kunde inspireras och ta med sig 
information hem. 
 

 
 

Nyhet! Prylbytardagen 30 november 
Handla Miljövänligt-gruppen hängde på riksorganisationens premiär och test av 
att arrangera en prylbytardag i samma anda som klädbytardagen. Prylbytardagen 
är en motreaktion på Black Friday och hänger ihop med En Köpfri Dag som alltid 
är den sista lördagen i november. 
 
Studiecirkelgruppen Fixa grejen! arrangerade Prylbytardagen på Fridaskolan, 
och totalt fick vi 27 besökare och 60 prylar bytte ägare. Det som blev över 
skänktes till second hand-butikerna i Vänersborg. 

 
 

  

https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/2019/10/15/cirkular-textil-studiebesok-hos-wargon-innovation-25-9/
https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/2019/10/15/cirkular-textil-studiebesok-hos-wargon-innovation-25-9/
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GRINNSJÖTORP 
Verksamhetsgruppen för Grinnsjötorp samordnas av Ann Olsson och gruppen 
består av medlemmar från alla tre kretsarna som arrenderar torpet. Under året 
har det varit Öppet Hus vid de ordinarie fyra tillfällena, och i snitt har vi drygt 30 
besökare varje gång.  

Några veckor efter Ängens dag i augusti samlades nio personer för att stacka 
gräset som legat och fröat av sig. Medlemmar har inventerat ängarna ner mot 
sjöarna på växter och jämfört resultatet med skrivningarna i reservatets 
skötselplan. Gruppens rapport presenterades i fält för Länsstyrelsens ansvarige.  

Verksamhetsgruppen har även startat ett samarbete med Västra Tunhems 
hembygdsförening för kulturinslagen, och har därtill representerat våra tre 
föreningar i projektet Destination Halle- och Hunneberg. 

6 maj Tema vårfåglar och blommor, fagning inomhus och utomhus 

2 juni Vi firade Den Biologiska Mångfaldens Dag och njöt av ängsprakten 

4 aug Ängens dag och slåtter med lie 

1 sept Svampens dag med utställning och artbestämning av svamp och växter 

 
Fotograf: Ingemar Sunnerdahl, Naturfotogruppen i Vänersborg 
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Outdoormässan vid Bergagården, Hunneberg 
Den 21-22 september deltog föreningen återigen i Outdoormässan, som 
arrangeras av Kungajaktmuséet, och i år fokuserade vi på att berätta om vårt 
arbete vid Grinnsjötorp. Respektive mässdag höll samordnare Ann Olsson 
föredrag i Naturskolan och vi visade filmen om slåttern vid Grinnsjö 2018. Cirka 
100 personer besökte vår monter under mässan. 
 
 
 
VANDRINGS- OCH FÄLTSTUDIEGRUPPEN 
Gruppen arrangerar utflykter och vandringar med fältstudier på olika ställen i 
vår region. Sammankallande är Thomas Ögren. Under 2019 har 9 aktiviteter 
genomförts. Bland annat den 13 april då naturvårdsbiologen fil.dr. Maria Thorell, 
Lidköping, ledde en vandring utmed Lillån som lärde oss att se naturens 
möjligheter att tillgodose invånarnas sociala behov av vila och återhämtning. 
En annan utflykt gjorde föreningen den 28 september tillsammans med 
Trollhättekretsen till Ljungås naturreservat i Vårgårda kommun.   
 

 
 
 
ARRANGERADE FÖREDRAG 
Följande föredrag har föreningen arrangerat 2019. 
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STUDIECIRKLAR 
 
Naturfotogruppen 
Studiecirkeln startade våren 2018 av föreningen och 2019 blev Ingemar 
Sunnerdahl samordnare. Gruppen består för närvarande 8-10 personer, som har  
träffats ungefär 15 gånger under året, där fyra av gångerna varit fotoövningar 
utomhus vid olika platser i närområdet. Cirkeln fortsätter 2020. 
Naturfotogruppen har också under året genomfört uppdraget att fotografera vid 
Öppet hus på Grinnsjötorp. 
 
Fixa grejen! 
Studiecirkel som började hösten 2018 har även pågått under 2019, och de cirka  
10 deltagarna har haft totalt 8 träffar under året i slöjdsalarna på Fridaskolan. 
Cirkelledare är Susanne Björk och cirkeln fortsätter under 2020. 
 
 
ÖVRIGA GRUPPER 
 
Programgruppen 
Gruppen har i vanlig ordning tagit fram ett vår- och sommarprogram samt ett 
höst-och vinterprogram. Sammankallande har varit Marta Årnell och deltagare 
är styrelseledamöter. 
 
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. 

 

SLUTORD 
Styrelsen framför till samarbetspartners och alla sina medlemmar, som 
engagerat sig i olika aktiviteter, ett varmt tack för allt intresse, all hjälp och stöd 
under det gångna året. 
 
 
Vänersborg i februari 2020 
 
 
Styrelsen  
 
 


