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Kära medlem!
Tiden är kommen för att knyta ihop säcken för verksamhetåret 2015.
Föreningen har under året genomfört ett flertal inspirerande och viktiga
aktiviter för att stärka känslan till naturen. Vi har också sett ett stort intresse för
studiecirkeln om kemikalier, många händelser för att uppmärksamma klimatfrågan och natursnokarna fortsätter att vara populärt. Genom en uppdatering
av hemsidan, utskick av medlemsbrev och en aktiv facebooksida har styrelsen
under året arbetat med att skapa en mer öppen och aktiv förening. Vi vill tacka
för ert engagemang och för att ni besöker våra aktiviteter och hälsar er
välkomna till ett nytt år med nya möjligheter!
Styrelsen i Naturskyddsföreningen Jönköping
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i Sveriges största miljöorganisation!
Vi söker både dig som vill bli aktiv i någon av våra arbetsgrupper och
dig som vill ingå i styrelsen. För mer information, besök vår hemsida
jonkoping.naturskyddsforeningen.se eller kontakta ansvarig i respektive
arbetsgrupp - se nästa sida.

Välkommen till medlemsmingel!
28 april kl. 17:30

Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6
Ta chansen att träffa oss i styrelsen och andra medlemmar. Vi bjuder
på fika och pratar om natur och miljö och hur vi kan skapa ett grönare
och skönare Jönköping. Varmt välkommen!

1

2

2

Styrelse och arbetsgrupper
Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper som arbetar
självständigt under styrelsen. Styrelsen sammaträder regelbundet och ansvarar för
föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen representerar föreningen i olika
sammanhang, agerar remissinstans i kommunala frågor med mera.

STYRELSEN

KEMIKALIE-gruppen

Arbetar med frågor kring kemikalier
och miljögifter.

Kontakt: Elin Ram
Tel: 0730-65 71 14
E-post: a.elin.ram@gmail.com

Kontakt: Charlotta Törnvall Holm
charlottaholm@hotmail.com

HUT- gruppen

KLIMAT-gruppen

Hållbar Utveckling - verkar för hållbara konsumtionsmönster.

Huvudsyftet att lyfta frågor som rör
klimatförändringar.

Kontakt: Pia Larsson
Tel: 070-819 95 87
E-post: pia_larsson@swipnet.se

Kontakt: Agnes Vungi
Tel: 076-876 96 66

agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

Elin Ram
Tel: 0730 65 17 14
a.elin.ram@gmail.com

PLAN-gruppen

Huvuduppgift är att yttra sig i ärenden
som rör exploatering av mark och vatten inom kommunen.

ROCKSJÖ-gruppen

Kontakt: Pia Larsson
Tel: 070-819 95 87
E-post: pia_larsson@swipnet.se

Arbetar med att framhålla Rocksjöns
värde som naturområde.
Kontakt: Anna Madsen
Tel: 036-16 88 87
anna_madsen@hotmail.com

NATURVÅRDS-gruppen

Arbetar med att öka kunskapen om
naturvärden och naturvård inom föreningen och följer utvecklingen inom
kommunen på området.

NATURSNOKARNA

Syftet är att väcka intresset för naturen
hos barn 4-7 år och deras familjer,
genom spännande och roliga möten i
naturen.

Kontakt: Pia Larsson
Tel: 070-819 95 87
E-post: pia_larsson@swipnet.se

Kontakt: Jeanette Eld
Tel: 076-048 50 40
E-post: eldjeanette@gmail.com

facebook.com/natursnokarjonkoping
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Kallelse till kretsstämma 17 mars 2016
Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och
med detta utskick till kretsstämma. Alla gamla och nya
medlemmar är hjärtligt välkomna!

Allianskyrkan
Östra storgatan 56

Dagordning

Buss 1, 2, 3 m. fl. Hållplats: Östra torget.
Parkering på torget.

Torsdag 17 mars
kl. 18.30
Program
•

Gruvan i Norra Kärr – vad
händer nu? Märta och Torsten
Svärd, Tranåskretsen, informerar.

•

Årsmötesförhandlingar

•

Fika

1.

Kretsstämmans öppnande

2.

Val av ordförande och sekreterare
för stämman

3.

Val av två justerare för stämman

4.

Fråga om stämmans behöriga
utlysande

5.

Godkännande av dagordningen

6.

Verksamhetsberättelse för 2015

7.

Fastställande av resultat- och
balansräkning

8.

Revisorernas berättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen

10. Fastställande av budget för 2016
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för 2016
12. Val av kretsordförande
13. Val av ordinarie ledamöter
14. Val av suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Motioner och propositioner
till stämman
19. Övriga ärenden
20. Kretsstämman avslutas
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Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande
redovisning av verksamheten under sitt 61: e verksamhetsår.

Styrelsen

Under år 2015 har det förutom årsmöte hållits nio protokollförda
styrelsemöten i följande sammansättning:
Ordförande
Elin Ram

Suppleanter
Sofia Mild
Märta Jacobson
Frida Moberg (del av året)

Vice ordförande
Pia Larsson

Revisorer
Hans-Werner Stoffers
Jan Sidenvall

Kassör
Åke Jönsson
Ledamöter
Agnes Vungi
Charlotta Törnvall
Jeanette Eld
Anders Berthling

Representanter för Ingaryds Natur
Tord Brink
Åke Jönsson
Birgitta Nilsson

Sekreterare
Rullande schema bland ledamöterna
Information inför val av styrelsen
Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år, suppleanter på ett år.
I tur att avgå
Charlotta Törnvall
Åke Jönsson
Elin Ram

Kvarstår ytterligare ett år
Agnes Vungi
Pia Larsson
Jeanette Eld
Anders Berthling

Ansvarig hemsida
Åsa Rosén

Medlemsutveckling 2015

Jönköpingskretsen bestod av 1 436 medlemmar den 31 december 2015
(1 452 medlemmar 2014 och 1 393 medlemmar 2013)
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Redovisning av kretsens
sammankomster och aktiviteter 2015
Klimatgruppen

Vi delade ut en ritning på bi-holkar
och pratade om ekosystemtjänster. På
Upptech fanns Natursnokarna och
gjorde stora såpbubblor.

Energicentrum, 20 mars

Vi var inbjudna att delta på deras
energidag med temat Solenergi - så gör
du din egen el. Vi pratade om solenergi
med besökarna.

Inspirationstal på Per Brahegymnasiet, 23 oktober

Med anledning av FN-dagen var vi inbjuda till att hålla ett inspirationstal om
hållbarhet på Per Brahe-gymnasiet.
Ca 200 studenter och lärare fick veta
mer om Naturskyddsföreningen,
begreppet hållbarhet och vilka trender
som finns runt om i världen. Framförallt fick studenterna inspiration till saker de kan göra för en hållbar framtid.

Inspiration världen, 9 maj

Vi informerade om hur Naturskyddsföreningen arbetar med fokus på
internationella frågor. Besökarna fick
ta del av informationsblad och tävla i
en tipspromenad. Intervju i Jmini om
vårt deltagande.

Upplevelsevandring, 27 maj

Filmvisning:
This changes Everything

Upplevelsevandringen var en del av
den årliga klimatveckan. Deltagarna
fick följa de gröna fotspåren genom
staden och inspireras av utställare på
Upptech. På ett av fotspåren fanns vi
från Naturskyddsföreningen.

I samband med Run for your life arrangerades en öppen filmvisning av
”this changes everything” på Ugglan
i Råslätt. Ett lokalt samarrangemang
med Rekohörnan, Vätterhem, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Run for your life, 19 november

Run for your life, ett stafettlopp genom
norra Europa var ett initiativ av Riksteatern för att uppmana världens ledare
till ett rättvist och hållbart avtal på
klimattoppmötet i Paris. Stafetten
passerade Jönköping och vår ordförande, Elin Ram sprang en sträcka. Ett
lokalt samarrangemang. Intervju inför
stafetten i Jönköpingsposten.
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Temakväll: klimat, 19 november

mation om det kommande toppmötet i
Paris. Förutom Naturskyddsföreningen
Jönköping deltog aktiva från klimatgruppen i Värnamo. Besökarna fick
lämna en julhälsning till våra lokala
politiker, testa sina kunskaper i ett
ordspel om klimat och skrika ut sina
känslor i ett klimatskrik.

I samband med Run for your life annordnade vi en temakväll om klimat
på Nyfiket, kulturhuset. Besökarna
fick chansen att fika, lyssna på musik
av Frida Norlin och Jonas Karlsson
och inspirera av Gith Johansson, Kafé
Braheparken och Hampus Rydberg,
Fossil free. Elin Ram samt Rickard Thil
från Vätterhem, berättade om klimattoppmötet och stafetten. Övriga talare
var Margareta Sterner, Röda korset
om klimatflyktingar, Andreas Olsson,
Länsstyrelsen om klimat på ett regionalt plan. Film från Fältbiologerna och
Studiefrämjadet om klimatflyktingar.

Musikhjälpen i Gislaved,
12 december

Årets tema var ”Ingen ska behöva fly
undan klimatet” och vår ordförande
Elin Ram blev inbjuden för att under
en timme prata i direktsänd lokalradio
om Naturskyddsföreningens arbete och
förklara vad klimat är för något.

Tillsammans för klimatet,
29 november

Kemikalienätverket

Naturskyddsföreningen Jönköping,
Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljöoch hälsoskyddskontoret, Rekohörnan,
Koloni och Tantrevolution samlades
tillsammans och skapade ett alternativt julmys på Tändsticksområdets
julmarknad. Besökarna möttes av DJ,
film, livemusik, fika, poesi och infor-
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Under året har vi arbetat både utåtriktat och förkovrat oss tillsammans med
likasinnade.Verksamhetsåret inleddes
den 11 mars med en öppen föreläsning
för alla medlemmar på temat ”Varför
är kemikaliefrågan på tapeten?” av och
med Gudrun Bremle, projektledare.
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HUT-gruppen

Giftfritt Jönköping

Under våren skickade vi ut en
12-punktslista i broschyrformat, ”Avgifta barnens vardag”, till alla BVC och
förskolor (även privata) i kommunen.
Broschyren delades även ut till privatpersoner, dels på arbetsplatser och dels
på allmänna platser. En lördag i maj
delade vi ut broschyren till Jönköpingsbor under torghandeln på Västra torget
och fick till många intressanta samtal.
Samtidigt började vi planera för en studiecirkel tillsammans med Studiefrämjandet på temat ”Giftfri vardag”. Fler
intresserade medlemmar kom med.

Gruppen har arbetat med frågor inom
riksföreningens Handla Miljövänligtnätverk. För tredje året i rad har temat
för Miljövänliga veckan i vecka 40 varit
”Byt till eko”. Den regionala starten
inför miljövänliga veckan genomfördes den 29 augusti i Ronneby på Café
Mandeltårtan i Brunnsparken och
inkluderade information från ett lokalt
kafferosteri och ett besök i parkens fina
naturum.
Vice ordförande Pia Larsson är länskontakt för Handla Miljövänligtnätverket och deltog i utvärderingen av
Miljövänliga veckan den 28 november
i Stockholm. Under dagen diskuterades Klädbytardagen, Miljöval/butikskontroll och nästa års tema som är
kosmetika.

Med start i september har vi träffats
fyra tillfällen under hösten och delat med oss av vår kunskap, lärt oss
mycket nytt på temana mat, plast,
hygien- och rengöringsartiklar och om
det går att leva giftfritt i vardagen. Studiecirkeln fortsätter under våren 2016.
Vi har även blivit kontaktade av en
privat förskola som fick hjälp med att
fasa ut farligt material från sin verksamhet. Kul att utskicket av broschyren
gav resultat!

1

Miljövänliga veckan

I år med fokus på Ekologiskt fika med
bröd alternativt mellanmål. Kaffeodling och ekologisk spannmål har
uppmärksammats.
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Lokalt har vi sökt kontakt med ett
par av Jönköpings största konditorier
och fått till stånd ett samarbete med
Bernards under Miljövänliga veckan.
Ekofika med fralla eller muffins och
ekologisk frukost serverades hela
veckan samt ekologiskt kaffe.

Kommunen planerar att bjuda in till
ett motsvarande föredrag för politiker,
tjänstemän och föreningsliv i
Jönköpings kommun.
Flera medlemmar har under året hört
av sig och velat att kretsen agerar i
specifika frågor. Det har handlat om
trädfällning i Huskvarna stadspark och
längs järnvägen i centrala Jönköping,
vindkraftsutbyggnad i Bottnaryd och
planerad ny arena på soptippen vid
Jordbron.

Vi fanns på plats vid Atollen den 28
september och vid Skolgatan den 1 oktober och satte upp affischer och delade
ut foldrar med information. Vi hade
också dialog med personal och kunder
samt marknadsförde oss på Facebook
och hemsidan. Under vecka 40 skötte
vår ordförande Elin Ram Destination
Jönköpings Instagramkonto, där hon
publicerade bilder om miljövänliga
veckan. Vi fick en egen artikel om
ekofika publicerad på J-Nytt, J-mini,
Jönköpings-Posten och Jönköping NU.

Plangruppen

Föreningens huvudsakliga intresseområden rör naturvärden men även
kommunala samhällsplaneringsfrågor
som infrastruktur, bebyggelseutveckling, cykelvägar etc. tas upp. Vi ser
gärna fler medlemmar i plangruppen.
Yttranden i överklagningsärenden och
i planfrågor kräver ofta ganska mycket
tid för att sätta sig in i ärenden och att
skriva inlagor.

Naturvårdsgruppen

Våra representanter har deltagit i det
kommunala Naturvårdsrådets möten.
Ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat har tagits fram. Vi har deltagit
i två samrådsmöten i skötselrådet för
Strömsbergsskogen, som behandlat inkomna synpunkter på det nya förslaget.
Strömsbergsföreningen har varit aktiva
vid framtagandet, och vi delar i stort
deras synpunkter. Önskade åtgärder i
skogen vill ofta gynna fågellivet, som
exempelvis mindre flugsnappare, en
sällsynt häckfågel i våra trakter.
Vi har också deltagit i den regionala
tankesmedjan för friluftsliv 8 oktober,
föranledd av bland annat 10 nationella
mål för friluftsliv. Ett föredrag om
allemansrätten väckte stort intresse.
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Kretsen har yttrat sig över Översiktsplan 2015, begränsat till kretsens delar
av kommunen. Förslaget om förlängning av John Bauersgatan har fått mest
fokus. Yttrandet har publicerats på
hemsidan.
Vice ordförande Pia Larsson har medverkat i en reportageserie på SVT Nyheter om Jönköpings kommuns planer
på nya vägsträckor som ska avlasta de
mest trafikerade gatorna i Jönköping,
och framfört kritik av vägsträckningen
genom John Bauers Park. Yttranden
har i övervägande positiva ordalag
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lämnats över detaljplan för Drotten 10,
ett nytt bostadskvarter på Kålgårdsområdet. Dock inte till att trafikföringen i
området är beroende av en förlängning
av John Bauersgatan.
Kretsen var representerad på byggföretaget Tolusts allmänna samråd den
8 juni om den runda ön i Munksjön.
Förslaget kräver en utfyllnad i sjön ut
till mitten av ön. Ett något mindre område än i tidigare parkförslag. Kretsen
har yttrat sig till Länsstyrelsen över en
begäran från Roddarnas om fartbegränsning i Munksjön för vattenskoter,
och instämt i att Länsstyrelsen helt
borde förbjuda framförandet av vattenskoter på Munksjön.
Vi har avstått från att yttra oss över
detaljplaner om bostäder på Äppelbladet 3, Ritaren 2 och Runstaven 1. Inte
heller har vi haft anledning att yttra oss
över tillbyggnad av sågverket i Norra
Unnaryd.

Natursnokarna

Natursnokarna är en verksamhet för
barn i åldern 3-7 år tillsammans med
föräldrar eller annan vuxen. Tanken är
att tillsammans upptäcka naturen och
inspirera till ett miljötänk i tidig ålder.
Under 2015 har det varit två träffar
under våren och två under hösten
Första träffen var på Vätterstranden. Vi
gick utmed strandkanten och såg hur
naturen skapat och förändrat miljön.
Promenaden var spännande; vi fick
klättra över träd och stenar men även
se nyfödda andungar. I maj anordnade
Jönköping Klimatveckan som då även
Natursnokarna deltog i med diverse
barnaktiviteter.
Hösten rivstartade vi med besök i Tabergsgruvan för att se om vi kunde få
syn på några fladdermöss. Denna gång
fick vi tyvärr inte det men fladdermuséet var öppet och en tipspromenad
ordnades. Det bjöds även på korv med
bröd.
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Årets sista natursnoksträff var vid
Åsasjön i Norrahammar där vi gjorde
megasåpbubblor och upptäckte vad
som fanns i fem hemliga lådor. Vi fick
besök från en annan natursnoksgrupp
från Värnamo och de lagade minipannkakor över öppen eld. Sammanlagt har ca 50-60 barn deltagit och
ca 30 vuxna inklusive snokaledare
Jeanette Eld och Teres Ekvall.

Övriga aktiviteter
25 januari
Vinterfåglar i Jönköping

12 mars
Årsstämma

Elin Ram valdes till ny ordförande.
Jeanette Eld avtackades efter tre år som
ordförande. Hans Fransson avtackades
för sitt 15-åriga engagemang i styrelsen. Anna Kärner tackades för insatser
både i styrelsen, nätverket Handla
miljövänligt och som facebook-redaktör. Kommunekolog Dag Fredriksson
berättade om några utvalda naturpärlor i kommunen.

18 april
Länsförbundsstämma

Den traditionella vinterfågelvandringen gick längs med Liljeholmskanalen
och fortsatte via Rocksjön till Munksjön. Guide var Peter Bergelin från
Fågelklubben. Vinterfåglar är populärt
i soligt väder och vi hade 32 deltagare.
Tillsammans såg vi 30 arter. Salskrake
i Rocksjön var det mest exklusiva.
Några deltagare berättade att de sett
fyra bävrar i mynningen till Rocksjöån
i december.

Länsförbundets kretsar samlades i
Holmenstugan i Habo för årsstämma.
Ordföranden Henrik Svensson gick
noggrant igenom verksamhetsberättelsen och konstaterade bl.a. att antalet
medlemmar ökat under 2014 med 250
till 6 616. För kommande år underströks förändringen från kretsordförandekonferens till kretskonferens.
Anders Berthling, Jönköpingskretsen,
valdes in i länsförbundets styrelse.
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18 april
Fagning av Tabergsängen

Sju personer mötte upp och städade
ängen. Samarbete mellan Tabergs
Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen.

4 juni
John Bauerdagen

Traditionsenligt firande i John Bauers
park. Medverkan av bl.a. biolog Anders
Ahlstrand som berättade om sällsynta
kryp från pågående inventering.

12 juni
Nattskärror vid Granarpssjön

Deltagarna som gett sig ut på spaning,
fick höra minst fyra nattskärror. Två
sågs flyga! Ett lyckat evenemang denna
fantastisk varma och sköna kväll med
inte för mycket mygg.

14 juni
De vilda blommornas dag

I samarrangemang med Botaniska Sällskapet ordnades en vandring på den
äng som fagas av kretsen tillsammans
med hembygdsföreningen i Taberg,
på Tabergs västra topp. 18 personer
fick en fin förmiddagstur och kunde
konstatera att den sena våren påverkat
blomningen för flera örter. Vandringen
hade föregåtts av ett reportage i Jönköping NU med bild på första sidan.

20 april
Medlemsmingel

De medlemmar som deltog i vårens
medlemsmingel fick lyssna till biolog
Anders Ahlstrand som berättade om
inventeringsarbetet i John Bauers Park.
Han visade bilder på de sällsynta arter
som påträffats: sumpkaparspindel,

smalsektorspindel, citronfläckad kärrtrollslända, mindre vattensalamander
och almsnabbvinge. Minglet avslutades
med en kort genomgång av de arbetsgrupper som finns och vilka praktiska
insatser man kan hjälpa till med som
medlem vid enstaka tillfällen. Vid
efterföljande fika fick medlemmarna
chans till presentation av sig själva i
samtal med styrelseledamöterna.

1 augusti
Slåtter på Tabergsängen

Åtta personer slog gräset och fikade
och njöt av väder och utsikt. Samarbete
mellan Tabergs Hembygdsförening och
Naturskyddsföreningen. Ett utmärkt
sätt att komma ut i naturen, träffa folk
och ha det trevligt.

29 augusti
European Bat Night

Bat night räknade in 53 betalanden.
Det var föreläsning av Johan Eklöf,
fladdermusexpert, inne i Gruvsalen.
Därefter grillning vid elden och fladdermussafari i omgivningarna. Ett gott
antal fladdermöss sågs och hördes.

5 september
Bergets Dag

Våra insatser detta år begränsades till
aktiviteter vid gruvan som Tabergs
gruvguider höll i.

7 september
Medlemsmingel

Denna kväll ordnades på Studiefrämjandet, men väckte tyvärr lågt intresse.
Styrelsen fick tid till Ekofika och information inför kommande Miljövänliga
veckan.
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22 november
Julmarknad på Ingaryd

Välbesökt julmarknad där kretsen
medverkade med tipspromenad genom
Elisabeth Lundberg och Åke Jönsson

12 december
Strömsbergs julmarknad

Ovanligt många försäljare på julmarknaden gjorde att Naturskyddsföreningen fick en plats utomhus.
Turligt nog var vädret gynnsamt med
uppehåll och plusgrader. Besökarna var
fler än vanligt och både naturkort och
honung var försäljningsframgångar.

Representation
Regional kretsstämma
6-7 november

Våra representanter Anders Berthling
och Elin Ram åkte till Vimmerby för
den allra första regionala kretskonferensen i region sydost. Det bjöds
på intressanta diskussioner om att ta
tillvara engagemang, samverkan på
sakområden, kommunikation och

härlig gemenskap. Dessutom kom
ordförande Johanna Sandahl och
talade om aktuellt i föreningen och
klimat inför COP21.

Riksupptakt och Regional
upptakt Miljövänliga veckan

Ingen riksupptakt hölls i Stockholm,
temat upprepades och faktaunderlaget
till ekokampanjen ”100 % ekologiskt är
möjligt” var fortfarande aktuellt liksom
förrförra årsboken Jorden vi äter.
Miljövänliga veckan var globalt
koordinerad i Global Green Action
Week.
Den regionala upptakten för Småland,
Öland och Blekinge i augusti anordnades av Blekinge län och var förlagd till
Brunnsparken i Ronneby. Kampanjmaterial för aktiviteter på temat ”Byt
till eko!” och ”Ekofika” diskuterades
och erfarenheter utbyttes. Nytt faktamaterial om kaffe respektive spannmål
presenterades. Den regionala upptakten 2016 anordnas av Kronobergs län.
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Länskontakt Handla Miljövänligt

Tabergsgruvan

Regional kontaktperson
för Bra Miljöval

Ingaryd

Nätverket Handla Miljövänligt är öppet
för alla intresserade medlemmar i hela
landet. Varje län har en länskontakt för
nätverket. Pia Larsson, Jönköpingskretsen, är länets kontaktperson.

Pia Larsson kontrollerar internt miljöarbete och miljömärkt sortiment i Bra
Miljövalbutiker på uppdrag av Riksföreningen.
I Jönköping ingår fyra Willys-butiker
i certifieringssystemet. Kontroll har
under året också gjorts i Tranås.

Kretsen samarbetar med Tabergsgruvan som arrangerar bland annat
gruvvisningar och har ett geologirum.
Vill du bli gruvguide? Kontakta Hans
Fransson, 072-312 45 54.
www.gruvan.nu
Ingaryds gård, som ägs av Jönköpingsoch Huskvarnakretsarna har ett naturreservat med stor artrikedom. Aktiviteter ordnas av Föreningen Ingaryds
Vänner. Kontakta Roland Gunnarsson,
036-921 94.
www.ingarydsvanner.ingaryd.se
Vi har under året kommunicerat till
medlemmar och allmänhet genom
kretsnytt, programbladet, medlemsbrev, hemsida och facebook.
Kretsen samarbetar med Studiefrämjandet, där Naturskyddsföreningen är
medlemsorganisation.

Projekt 2015
Inventering John Bauers park

Då Rocksjöreservatet bildades år 2010
valde Jönköpings kommun att inte inkludera John Bauers Park i reservatet.
På uppdrag av Rocksjögruppen och
kretsen har biolog Anders Ahlstrand
under året slutfört inventeringen av
ryggradslösa djur, s.k. evertebrater i
parken. En delrapport om groddjur
återstår liksom en slutrapport. Projektet avslutas under 2016.

Foto: Åsa Rosén, Pia Larsson, Jeanette Eld
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Bokslut för år 2015
Behållning vid årets början
Kassa			0,00
Bankkonto 			54 633,67
SHB Räntefond
		37 086,76 1)
Summa			91 720,43		 91 720,43
Reserverade medel från 2015 inv. John Bauers Park				 -33 000,00
Inkomster
Res. medel 2015 - deluttag
Återbäring SNF-riks
Värvarpremier SNF-riks
Räntor
Värdeändring Räntefond
Summa

10 000,00
21 700,00
600,00
0,00
-17,96
32 282,04

32 282,04

Utgifter
Mötesverksamhet
-1 679,35
Terminsprogram
-2 983,00
Kretsnytt
-4 749,00
Porton/Kuvert mm
-6 661,50
Reseersättningar/Kursavg.
- 980,50
Projekt inv. John Bauers Park -10 000:00 (Delutbetalning)
Övriga kostnader
-3 559,00
Medl.avg. Smål. Natur 2014
-300,00
Summa
-30 912,35
-30 912,35
Överskott 		

1 369,69

Reserverade medel 2016 (33 000,00 - 10 000,00) 				 23 000,00
(Projekt inv. John Bauers Park)
Årets resultat		

1 369,69			

1 369,69

Behållning vid årets slut
Kassa			0,00
Bankkonto			46 021,32
SHB Räntefond 			37 068,80 2)
Summa			83 090,12		 83 090,12
Räntefond

1) Marknadsvärde 2015-01-01:
2) Marknadsvärde 2015-12-31:
Minskning:

37 086,76
37 068,80
- 17,96

Jönköping 2016-01-30
Naturskyddsföreningen i Jönköping
Elin Ram			
Åke Jönsson
Ordförande			Kassör
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Program 2016
18 februari
10 mars
17 mars
7 april		
9 april		
16 april
23 april
23 april		
28 april
12 maj
28 maj 		
10 juni
19 juni
6 augusti
20 augusti
27 augusti
3 september
21 september
24 september
1 - 9 oktober
12 november
20 november
10 december

Kemikaligruppen: En ekobonde berättar om sin verksamhet
Kemikaligruppen: Föreläsning
Årsstämma med Jönköpingskretsen
Kemikaliegruppen: Om mikroplaster i Vättern
Natursnokarna vårspanar
Fagning av ängen på Tabergs västra topp
Teaterföreställning på Spira - Grismanifestet
Länsförbundsstämma
Medlemsmingel
Kemikaliegruppen: Föreläsning
Natursnokarna håvar i Rocksjön
Nattskärra, aftonspaning vid Granarpssjön
De vilda blommornas dag
Slåtter på Tabergsängen
Regional upptakt inför Miljövänliga veckan
European Bat Night
Bergets dag i Taberg kl. 10
Medlemsmingel
Natursnokarna spanar efter fladdermöss
Miljövänliga veckan, v 40
Natursnokarna höstspanar
Julmarknad på Ingaryd
Strömsbergs julmarknad

2017
29 januari
Vinterfåglar
16 mars
Årsstämma med
		Jönköpingskretsen

Se trekretsprogrammet för mer info, eller vår hemsida & Facebook:
jonkoping.naturskyddsforeningen.se
facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping
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