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Kallelse till kretsstämma för Jönköpingskretsen 17 mars, 2011

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas i och med detta ut-
skick till kretsstämma.

Plats: Energicentrum A6 
Tid: Torsdagen den 17 mars klockan 18.30
Program

• Kom gärna en stund innan och titta på den intressanta utställningen. Ener-
gicentrum kommer att presentera sitt arbete för oss innan vi håller stäm-
man!

• Årsmötesförhandlingar
• Fika till självkostnadspris

Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Dagordning för stämman
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 2010 
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Fastställande av budget för 2011
11.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2011
12.Val av kretsordförande
13.Val av ordinarie ledamöter
14.Val av suppleanter
15.Val av revisorer
16.Val av revisorsuppleanter
17.  Val av valberedning
18.Motioner och propositioner till stämman
19.Övriga ärenden
20.Kretsstämman avslutas



Information för val av styrelse:
Ordförande väljs på ett år. 
Övriga styrelseledamöter väljs på två år.

I tur att avgå är följande ledamöter.

Ordinarie:
Hans Fransson
Pia Larsson
Malin Engdahl  (Har avböjt omval.)
Jeanette Eld
     
Suppleanter:
Kvarstår ytterligare ett år gör följande ledamöter:

Ordinarie:
Åke Jönsson                 
Per Askerlund
Henrik Dinkel (Har avgått under året).

Suppleanter:
Henrik Svensson
Emelie Nilsson
Camilla Håkansson

Verksamhetsberättelse 2010 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande redovisning av 
verksamheten under sitt 56: e verksamhetsår.

Funktionärer 2010

Styrelsen
Styrelsen har under år 2010 haft årsmöte samt nio protokollförda styrelsemöten 
och följande sammansättning:

Ordförande
Hans Fransson Granarpsvägen 156, 556 52 Jönköping, tfn, 036 20644

Vice ordförande
Pia Larsson, Korgebovägen 67, 553 08 Jönköping, tfn, 036 18 59 79 

Sekreterare
Ingen vald sekreterare



Kassör
Åke Jönsson, Norra Bogesundsgatan 1 B, 554 73 Jönköping, tfn, 036 16 65 12 

Ledamöter
Per Askerlund, Hisingsängen 205, 554 48 Jönköping, tfn, 036 71 80 60 
Jeanette Eld, Yabäcken, Ängskullen, 562 91 Månsarp, tfn: 0393-400 32 
Malin Engdahl, Smörblomstigen 22, 554 56 Jönköping 036-14 43 75

Suppleanter
Emelie Nilsson, Bermansgatan 9, 561 34 HUSKVARNA 070-519 50 41 
Camilla Håkansson, Östra Storgatan 85 B, 553 21 JÖNKÖPING 076-812 28 60
Henrik Svensson, Smedjegatan 30, 553 20 JÖNKÖPING 036-71 20 77

Revisorer
Hans-Werner Stoffers och Maria Dinkel

Representant för fältbiologerna
Linnea Andersson

Vi välkomnar just dig, som nu läser detta att bli aktiv i någon av arbetsgrup-
perna. Ju fler aktiva vi är desto mer kan Naturskyddsföreningen uträtta.

Arbetet har bedrivits i sju arbetsgrupper, varav styrelsen leder de fyra först-
nämnda nedan. 

Plangruppen, vars huvuduppgift är att yttra sig i ärenden som rör exploatering 
av mark och vatten inom kommunen. Henrik Dinkel, Emelie Nilsson, Jeanette 
Eld och Hans Fransson.

HUT gruppen, Hållbar UTveckling, vars huvudsyfte är att verka för miljövän-
liga konsumtionsmönster. Pia Larsson, Jeanette Eld.

Gruppen för kretsutveckling, vars huvudsyfte är att synliggöra kretsen, med-
lemsvärvning och att ansvara för programmet. Per Askerlund, Malin Engdahl, 
och Camilla Håkansson.

Klimat gruppen, Henrik Svensson och Emelie Nilsson

Rocksjögruppen, sammankallande Anna Madsen, tfn 16 88 87, bevakar områ-
det i och kring Rocksjön.

Natursnokarna, under 2010 har verksamheten varit vilande.



Programkommitté, Malin Engdahl är kretsens representant. 2009 ansvarade 
Jönköping för trekretsprogrammet.  

Valberedning, vakant

Redovisning av kretsens sammankomster 2010

31 januari, Vinterfåglar i Jönköping 
Endast 7 personer deltog i den traditionella vandringen från Liljeholmskanalen 
till Munksjön via Rocksjön. Det låga antalet berodde dels på att Jönköpings 
fågelklubb hade samma vandring förra veckan, då det bl. a bjöds på en pilgrims-
falk och två hornugglor, och dels på att det var -17 grader, när vi vandringen 
började. De som höll ut hela tiden fick bl. a se en rörhöna vid Simsholmen, en 
salskrake i Simsholmskanalen, en ormvråk, en rödhake, som åt rönnbär(!), en 
duvhök vid John Bauers Park och 15 vinterhämplingar vid ”Kålgårdskullen”. 
Andra för årstiden intressanta arter var rödvingetrast och stare. Totalt sågs 32 
fågelarter. Samarrangemang med Jönköpings fågelklubb. Ledare för vandringen 
var Roland Engstrand från Naturskyddsföreningen och Monica Engstrand från 
fågelklubben.

14 februari, Banankontakt
Efter närmare ett års förberedelser var det äntligen dags för Banankontaktfö-
reställning. Ett samarbete mellan naturskyddsföreningen och Riksteatern. För 
vår del samarbetade vi med Teatervännerna i Jönköping. Det var mycket nytt att 
lära sig hur dylika arrangemang går till. Föreställningen ägde rum på Teatern vid 
Hovrättstorget. Slutsålt och extra bänkrader. Vi hade aktiviteter i pausen, barnen 
blev djursminkade, vi bjöd på eko frukt och dryck. Vi hade också visning av 
rovdjurs skinn och spår. Det blev en lyckad tillställning och vi uppmärk-
sammades i media.

18 mars, Kretsstämma
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talade Cristina Virdung, präst från 
Skillingaryd om sina upplevelser som deltagare på klimatmötet i Köpenhamn. 
Cristina pratade även om Svenska kyrkans ansvar och skötsel av Kyrkans 
skogar.

24 april, Fagning av Tabergsängen
Det var mycket att städa på ängen efter den hårda vintern. Fem deltagare 
jobbade en förmiddag med detta. Många träd/toppar var knäckta så arbetet be-
stod mest i att dra bort större grenar/toppar samt dessutom en hel del ris. En del 
grenar/toppar som var knäckta sågades ner. Med sekatör avlägsnades en del 
minde ris/buskar främst längst ner på ängen.



24 april, Miljövänliga dagen 
Lördagen den 24 april, Miljövänliga dagen, anordnade HUT-gruppen en Kläd-
bytardag i Studiefrämjandets lokaler. Anna Kärner höll i arrangemanget till-
sammans med Camilla Håkansson och Jeanette Eld. 
Samarbetet med Lager 157, en butik i Gällstad, gav en del kläder att börja dagen 
med. Ett 50-tal personer passade på tillfället att byta plagg de tröttnat på. Flera 
besökare frågade om det var ett återkommande arrangemang. Information läm-
nades om föreningen och två nya medlemmar värvades. Klädbytardagen upp-
märksammades med en utförlig artikel i Jönköpings-Posten, inslag i lokalnyhe-
terna och en intervju med Anna i P4 Radio Jönköping. 

9 Maj, Utflykt till Nyckelås naturreservat
Vi var fyra personer som stigit upp i ottan, trots ruskväder dagen innan och vä-
derutsikter inför söndagen som inte heller verkade så lovande. Vädret blev 
emellertid mycket bättre än befarat: kallt för årstiden i och för sig, men mesta-
dels uppehåll och helt vindstilla. 
Vid P-platsen intill naturreservatet mötte oss en kör av vårfåglar: rödvingetrast, 
svart-vit flugsnappare, trädpiplärka, svarthätta och spelande enkelbeckasin, bara 
för att nämna några. På håll hördes det "bubblande" lätet av orrar, och från Näs-
sjön ropade en storlom. Knappast en enda björk hade ännu slagit ut, och bland 
alla vita sippor blommade fortfarande ganska många blå  –  våren var sen. 
På flera ställen i skogen fann vi vätteros, halvt gömd under fjolårslöven . Efter 
halva vandringen kändes det bra med fika vid vindskyddet intill sjön.  Två rådjur 
sprang över stigen, de var i färd med att byta till sommarpäls. Kvarlevorna av ett 
dött rådjur vittnade om att den gångna vintern varit hård. 
Per Askerlund ansvarade för utflykten.

26 maj, Brunstorps gård ”Vad händer i bigården?"
8 deltagare varav 6 var medlemmar i Jönköpingskretsen och fyra barn samlades 
en fin kväll vid biodlarföreningens stuga som ligger lite nedanför stora huset. 
Naturskyddsföreningen genom Henrik Dinkel hälsade välkomna varefter 
biodlarföreningen i kraft av P-O Wangsgård tog över. Det blev en kort genom-
gång av föreningens verksamhet och lokaler samt det material som används för 
att sköta bina. Samtliga deltagare vågade sig på att iförda skyddskläder ta upp en 
ram och inspektera bina. Deltagarna fick lära sig skillnaden mellan drönare och 
arbetsbin samt identifiera drottningen. Barnen vågade sig också på att klappa de 
gaddfria drönarna.

4 juni JOHN BAUER-DAGEN  
John Bauer var en stor naturälskare, vilket också lät avspegla sig i hans berömda 
konst. Hans födelsedag uppmärksammade vi som vanligt i ett program 
med natur   och kultur i god förening. Fredagskvällen till trots, mötte 
60-talet deltagare upp, som efter välkomnande från Anna M, gruppvis 



indelade begav sig till den lilla dammen vid nordvästra hörnet av 
Rocksjön.

Där väntade Magnus Thorell, Botaniska sällskapet; Bo E Karlson, 
Jönköpings läns museum; samt Claes Hellsten och Anders Berntsson 
från Gränna Skogsgrupp på att få delge sina respektive specialkun-
skaper. Magnus - växterna i och vid vattnet; Bo E – dammen ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv och Claes och Anders, som lät deltagarna 
håva vattendjur för närmare studerande i den intillparkerade Eko-bus-
sen. Allt mycket uppskattat!

Väl återsamlade i John Bauers park, korkades termosarna opp och 
Britta Gustafsons goda bjud-bullar fick en sedvanligt strykande åt-
gång…Under tiden undfägnades vi vackra visor av trubadurparet Lena 
och Dag Nicklasson. Teaterchefen Bernt Lindquist är en återkom-
mande uppskattad medverkande. Han läste ett avsnitt rörande John 
Bauer, ur Ragnar Järhults bok om Lennart Enander och avslutnings-
vis, några stämningsfulla rader ur ett av John Bauer signerat brev.

Rocksjögruppen inom Jönköpingskretsen arrangerade programmet i samverkan 
med Jönköpings läns museum och Gränna Skogsgrupp. Stort tack till alla Er 
medverkande!

7 augusti, Slåtter på Tabergsängen
Åtta deltagare kom till slåttern och dessa fick väldigt mycket gjort. Ytan vi slår 
blir större och större, mycket tack vare slåtterbalkens arbete. Liarna putsar 
runtom och balken tar de stora ytorna. Det slagna gräset bars undan och kaffet 
smakade gott i vanlig ordning.

24 augusti, Fladdermussafari vid Munksjön
För att uppmärksamma den europeiska fladdermusnatten genomfördes den 24 
augusti en fladdermusguidning vid Munksjön. Trots blåst och regn kunde den 
samlade skaran både se och höra fladdermöss. Arter som påträffades var vatten-
fladdermus, gråskimlig fladdermus och dvärgfladdermus. 
TV4 lokal TV närvarade vid guidningen och Henrick Blank ansvarig för guid-
ningen ställde upp på en kort intervju. Emelie Nilsson medverkade även vid 
guidningen. 

4 september, Bergets Dag
Kretsen informerade om Naturskyddsföreningen och Miljövänliga veckan, skic-
kade besökare till gruvan och bemannade tältet vid stationsplan. 



8 september, Studiebesök på Säby gård med ekologisk köttproduktion
Utflykten till Säby gård lockade endast en deltagare. En diskussion om nöd-
vändigheten av att kunna påminna om arrangemang via e-post inledde studiebe-
söket. Det blev en informationsrik vandring på gården med Maria Roman. La-
dugården är iordningsställd för lösdrift och det finns några bland korna populära 
utomhusbås. Djuren får bara gräs och mineraler, och gården får tillbaka sina 
egna djur efter slakt för egen försäljning i lådor med färdigstyckat kött. Det är en 
ekologisk produktion, men inte KRAV-märkt. Maria påtalade att det är en hel 
del rapporteringsarbete för kontroll av den ekologiska produktionen. Om vi ska 
göra om besöket på Säby, tyckte Maria att vi skulle komma i slutet av april. Då 
är djuren fortfarande inne och kalvarna är ganska stora. Pia Larsson ansvarade 
för utflykten.

2-9 oktober, Miljövänliga veckan 
Årets tema för Miljövänliga veckan var fortsatt Mat och Klimat med fokus på 
restauranger och skolkök genom kampanjen Gröna gaffeln. Det är en kampanj 
för att lyfta de vegetariska alternativen på restaurangernas lunchmeny. Det kos-
tar inget att vara med, det enda restaurangerna behöver göra är att lyfta ett ve-
getariskt alternativ högt på menyn och lära sig mer om hur de kan minska me-
nyns klimatpåverkan. Målet med kampanjen är att få människor att välja vegeta-
riskt någon dag i veckan. Kampanjen fortsätter under 2011. HUT-gruppen be-
sökte ca 30 restauranger i Jönköping för att få dem intresserade delta. Resultatet 
är klent hittills med endast fyra intresserade.
I samarbete med Willys på Österängen informerade Pia Larsson och Jeanette 
Eld om hur man handlar klimat- och miljövänligt i livsmedelsbutiken en ef-
termiddag/kväll under miljövänliga veckan. Vegetariska recept delades ut, och 
intresset hos kunderna var relativt stort. 

IKEA:s rikskampanj tillsammans med Naturskyddsföreningen i oktober.
Kretsen valde att stå utanför detta samarbete.

Så äter du miljö- och klimatsmart! 
1.  Ät mer grönt och mindre kött. 
 När du äter kött välj gärna ekologiskt och naturbeteskött från nöt 
 och lamm, ät mindre kyckling och gris.
2. Släng inte mat
3. Välj ekologisk mat
4. Ät efter säsong och välj grövre grönsaker



Willys 
I juni blev Willys Jönköpings första Bra Miljövalbutik, och ordförande Hans 
Fransson och föreningens kontrollant Pia Larsson kunde dela ut diplom för buti-
kens miljöarbete. Diplomet innehåller bland annat licensnummer och en 
sammanfattning av grundkraven för en butik märkt med Naturskyddsföre-
ningens Bra Miljöval:
• butiken har ett basutbud av ekologiska livsmedel
• butiken har ett stort utbud av miljömärkta kemtekniska produkter
• butiken har valt bort försäljning av några produkter som är dåliga ur miljösyn-
punkt, till exempel jätteräkor
• butiken genomför ett gediget eget miljöarbete.
Alla grundkrav ska uppfyllas för att butiken ska kunna bli märkt med Bra 
Miljöval. I början av hösten blev också Willys på Österängen godkänd som Bra 
Miljövalbutik.

18 oktober, Halvdagsseminarium om stadsbyggnadsvisionen
Pia Larsson och Anna Madsen deltog i det tredje seminariet som kommunen an-
ordnade om stadsbyggnadsvisionen. Denna gång var fokus på förnyelse av Söd-
ra Munksjön. Lokala samarbetsparter för bostadsbebyggelse, kollektivtrafik, 
knyta ihop cykelbanor och försköning av vissa områden runt Munksjön togs 
upp. Det fanns möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer både muntligt och 
skriftligt. Föreningens representanter framförde bl.a. synpunkter på kanotstadion 
vid Rocksjön, cykelbanor och grönstruktur.

November, Fiskundersökning
I november genomförde fem styrelsemedlemmar en undersökning av färsk och 
fryst fisk och fiskprodukter i elva av Jönköpings livsmedelsbutiker. Undersök-
ningen initierades av Handla Miljövänligtnätverket och genomfördes på flera 
större orter i landet. Avsikten var att undersöka om butikerna säljer varor som 
hotas av utrotning, fångats eller odlats med metoder som medfört mycket ne-
gativ miljöpåverkan. 
Resultatet visade att märkning och information till kunderna har förbättrats, och 
många produkter med MSC-märkning säljs. Några få icke-godkända produkter 
hittades. Det största bekymret i Jönköping är fortfarande att många butiker säljer 
jätteräkor.

Kontakter med allmänhet och medlemmar

Kretsnytt med kallelse till årsstämman
Ges ut en gång om året och innehåller kallelse, verksamhetsberättelse och kret-
sens aktivitetsprogram. 

Programbladet
Utges tillsammans med kretsarna i Bankeryd och Huskvarna, en gång per år.



Hemsidan
Åke Jönsson sköter kretsens hemsida. Här finns aktuell information om vårt pro-
gram, skriftliga yttranden i viktiga miljöfrågor, kontaktpersoner i styrelsen och 
fotogalleri från naturen i vår omgivning. 
Adressen är www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets

Utskick till nya medlemmar
Några gånger under året skickar riksorganisationen information till styrelsen 
om nytillkomna medlemmar, och kretsen skickar välkomstbrev därefter till de 
nya medlemmarna med inbjudan till aktiviteter. Detta sköts av medlemsutveck-
lingsgruppen.

Fler aktiva medlemmar efterlyses! Styrelsen tar väldigt gärna emot hjälp från 
våra medlemmar när det gäller förslag på aktiviteter och att arbeta i våra grup-
per. Allt görs ideellt, det tar tid, och vi skulle kunna göra mycket mer med fler 
aktiva. Lite fler aktiva i klimatgruppen i Jönköpingkretsen vore väl inte fel? 
Kontakta någon i styrelsen om du vill hjälpa till!!! 

Medlemsutveckling
Jönköpingskretsen bestod av 1326 medlemmar den 31/12- 2010. 
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Studiefrämjandet
Studiefrämjandet samarbetar med Naturskyddsföreningen och deras program 
sänds ut tillsammans med programbladet. 

Strömsbergs Julmarknad
Föreningen sålde honung, naturböcker och miljöprylar vid Strömsbergs julmark-
nad den 11 december. Nils Lagerkvist, Pia Larsson och Emelie Nilsson var 
försäljare. En ny medlem värvades. 



Julmarknad på Ingaryd
Söndagen den 21 november var det traditionsenligt dags för julmarknaden på 
Ingaryd, där Jönköpingskretsen ansvarade för tipspromenaden. Ett tidigt snötäc-
ke bidrog till att julstämningen redan infunnit sig. Som vanligt var det många 
som valde att i skenet av lyktor försöka besvara frågor om allehanda ting. Cata-
rina Kristensson och Per Askerlund ansvarade för tipspromenaden.

Representation

Naturskyddsföreningens Länsförbund 
Åke Jönsson är ordinarie ledamot i länsförbundets styrelse, samt sköter dess 
hemsida.

Föreningen Ingaryds Natur 
Camilla Håkansson, Malin Engdahl, Roland Engstrand, Åke Jönsson och Hans 
Fransson är kretsens ombud. De tre sistnämnda är också Jönköpingskretsens re-
presentanter i styrelsen för Ingaryds Natur. Jönköpingskretsen sköter också gräs-
klippningen i Ingaryd från juli månad.

Naturskyddsföreningen rådslag i Alvesta 30-31 jan
Henrik Svensson för kretsens räkning vid Naturskyddsföreningens rådslag i 
Alvesta den 31 januari. Rådslaget hölls med hjälp av mötesformen open space. 
Huvudfrågorna för diskussionerna vid rådslaget var dels vilka frågor som är vik-
tigast för Naturskyddsföreningen och dels hur föreningen ska jobba för att bli ro-
ligare, starkare och effektivare. Ungefär 60 personer deltog.

Naturvårdsgruppen i Jönköpings kommun
Regelbundna sammanträden med tjänstemän från kommunens olika förvalt-
ningar har ägt rum. Emelie Nilsson har representerat kretsen i Jönköpings 
kommuns naturvårdsgrupp.  Syftet med gruppen är att genom regelbundna dis-
kussioner, utbyta information och kunskap angående pågående projekt inom 
kommunen.  
Aktuella skogsåtgärder, ansökan om östra Vätterbranterna som biosfärsområde 
och nyckelbiotopsinventering på kommunal mark är exempel på aktuella åtgär-
der som diskuterats. Det har även informerats om beviljande av LONA-projekt 
däribland fladdermuscentrum i Taberg, uteklassrum, Bondbergets naturreservat 
och kanotstartplats och fågeltorn i Rocksjön. Ett fältbesök vid Bondbergets na-
turreservat har genomförts dit representanter från olika nämnder inbjudits. 
En skogspolicygrupp där Martha Wägeus och Claes Hellsten representerar na-
turvårdsgruppen har arbetat under året med att få fram styrdokument för skötsel 
av tätortsnära naturskog och träd i kommunen



Föreningen Smålands Natur i Osaby
Åke Jönsson är ledamot i styrelsen och sköter dessutom hemsidan åt Smålands 
Natur. Jönköpingskretsen är medlem i Föreningen Smålands Natur.

Årsstämma Smålands Natur 
Stämman pågick under tiden 9.30–17.00 på plats vid Säteribyggnaden vid Osaby 
säteri. Förmiddagen delades mellan en vandring i gårdens skogsmark och en re-
dogörelse för pågående EU-finansierade Leader-projekt. 
Vandringen leddes av skogskonsulent Torbjörn Rydå och Ann-Christin 
Nyström, expert och inventerare av markernas vedsvampar. I framtiden är 
planen att markerna inte ska föryngras med gran, istället ska lövskog få ta över. 
Mycket ivriga diskussioner fördes om förvaltningen av skogen i sviterna från 
Gudrun. 
Leader-projekten som pågår och planeras handlar i huvudsak om att göra mar-
kerna mer tillgängliga och attraktiva för allmänheten. Guidade vandringar för 
allmänhet och skolor, anläggning av rastplatser och brygga är några av förslagen 
för 2011. 

På eftermiddagens stämmoförhandlingar valdes en delvis ny styrelse med ny 
ordförande för föreningen. Intressenterna för att ta över arrendet av säteribygg-
naden presenterades, liksom jordbruksarrendatorn Lars-Erik Johansson. Stora 
frågor på dagordningen var skogsskötseln och pannbyte för säteribyggnaden. 
Kretsen representerades av Camilla Håkansson.

Dag Hammarsköldstiftelsen
Per Askerlund är kretsens representant.

Naturskyddsföreningens länsstämma i Jönköping
Denna gång var det Jönköpingskretsen som hade uppdraget att arrangera läns-
stämman. Den ägde rum på A6 vandrarhem vid stranden av Rocksjön. Det ser-
verades ekologisk och närproducerad mat och fika av restaurang ”Hasse på sjö-
kanten”. Förhandlingarna leddes av kommunalråd Ann-Marie Nilsson, 
Jönköping. Stämman invigdes med fika och allmänt mingel mellan de tillresta 
deltagarna. Innan stämmoförhandlingarna tog vid gjorde Ann-Marie Nilsson ett 
kort anförande om långsiktiga planer för natur- och miljöärenden i kommunen. 
Situationen med luftföroreningar och kollektivtrafik fick störst utrymme.
 
Några betydande programpunkter fanns på dagordningen. De handlade om på 
vilken nivå inom Naturskyddsföreningen som remisser ska hanteras, och planer 
på ett fladdermuscentrum intill gruvan i Taberg.  Kandidaturen till biosfärsområ-
de i regionen - Östra Vätterbranterna uppmärksammades också särskilt.
 



Efter förhandlingar och mat inbjöds deltagarna till en vandring runt Rocksjön 
under ledning av kommunekolog Dag Fredriksson som berättade om bildandet 
av Rocksjöns naturreservat. Vi fick bland annat se utterspillning och bä-
verhyddor mitt i stan!! Från kretsen deltog, Åke Jönsson, Hans Fransson, Camil-
la Håkansson, Emelie Nilsson, Pia Larsson, Catarina Kristensson.

Riksstämma i Gävle juni 
Emelie Nilsson, Camilla Håkansson och Henrik Svensson deltog vid Natur-
skyddsföreningens riksstämma som ägde rum den 12-13 juni i Gävle.
Riksstämman pågick under sammanlagt tre dagar med start fredag vid lunchtid. 
Vid registreringen fick deltagarna välja vilket arbetsutskott de ville delta i inför 
stämmobesluten. 
Under fredagen arbetades diskussionsteman fram och deltagarna fördelade sig 
sedan efter intresse i diskussionsgrupper med samma teman. Livliga diskussio-
ner fördes i diskussionsgrupperna i ämnen som anknöt till de inlämnade motio-
nerna för beslut under stämman. Även representanter från riksstyrelsen deltog i 
diskussionsgrupperna.

Fredagskvällen avslutades med en gemensam utflykt till djurparken utanför 
staden med ett fängslande föredrag av den banbrytande chimpansforskaren Jane 
Goodall. Dessutom serverades en välsmakande buffé. 
Under lördagen tog utskottsarbetet vid. De inlämnade motionerna som sorterade 
under respektive utskott diskuterades och mynnade ut till förslag och motförslag 
till stämmobeslut. Utskotten samlade i stora drag samma deltagare som diskus-
sionsgrupperna föregående dag. Kvällen rundades av med en middag med 
levande musikunderhållning i Gasklockorna, en trivsam lokal i stadens utkant.  

På söndagen var det dags för stämmoförhandlingar.  Beslut togs om inlämnade 
och i utskotten bearbetade motioner och val av ny styrelse och ordförande för 
riksorganisationen. Nya verksamhetsriktlinjer antogs för bland annat klimatpoli-
cyn för föreningen. Vid stämman beslutades att föreningen ska verka för en årlig 
procentuell minskning av utsläppen av växthusgaser i Europa och Sverige, med 
sikte på att utsläppen är nära noll år 2030. Beslut fattades även om att före-
ningen ska lämna skogscertifieringen Svenska FSC. 

Valet av ordförande och styrelse orsakade en häftig debatt i plenisalen och av-
gjordes i en sluten omröstning. Som ordförande för föreningen omvaldes Mikael 
Karlsson. Valberedningens förslag på ordförande, Karin Åström, valdes in i 
styrelsen som ledamot. I pauser under stämmodagarna fanns montrar att besöka 
med information om riksföreningens nätverk och en chans att få möta riksstyrel-
sens medlemmar. Dessutom fanns möjlighet att köpa böcker och naturprylar och 
inte minst att knyta många nya kontakter. 
 



Riks- och regionupptakter för Miljövänliga veckan samt utvärdering
Ingen av HUT-gruppens medlemmar hade möjlighet att delta i riksupptakten för 
Miljövänliga veckan i Stockholm i mars. Däremot deltog Jeanette Eld, Anna 
Kärner, Emelie Nilsson och Pia Larsson på den regionala upptakten i Sävsjö i 
augusti. Gröna gaffeln-kampanjen med inriktning mot restauranger och storkök 
stod på dagordningen. Jönköpings län var arrangör och hade sökt samarbete med 
restaurangskolan/restaurangen på Ljunga Park. Eleverna hade förberett vegeta-
risk lunch och fika, och en lärare medverkade med att berätta om möjligheter 
och hinder att använda mer grönsaker och naturbeteskött i matlagningen. 

Vid utvärderingen för länskontakter i november i Stockholm deltog Britt-Mari 
Johansson från Eksjö och Pia Larsson, Jönköping.

Naturskyddsföreningens höstkonferens 
Temat för höstkonferensen den 12 november i Aula Magna på Stockholms Uni-
versitet var Biologisk mångfald. På konferensen uppmärksammades det fram-
gångsrika avtalet vid FN-mötet i Nagoya och Naturskyddsföreningen presente-
rade en ny rapport ”vårt gröna guld”. 
Bland externa talare fanns Maria Wetterstrand, miljöpartiet; Andreas Carlgren, 
miljöminister; Carl Piper; Johan Bondegård, Artdatabanken; Alexander Bard 
och Klas Eklund, SEB. Emelie Nilsson representerade kretsen på konferensen.

Naturskyddsföreningens kretskonferens 
Naturskyddsföreningens kretskonferens ägde rum lördagen den 13 november på 
Katarina Södra Skola i Stockholm. Dagen inleddes med en idéstuga mellan re-
presentanter för kretsar och länsförbund där man fick möjlighet att delge bra ini-
tiativ som gjort på lokal nivå för att inspirera andra.  
På konferensen diskuterades de policys som beslutades på stämman, d v s skog, 
klimat, miljögifter och samverkan i olika arbetsgrupper. Emelie Nilsson, re-
presentant från kretsen, deltog i diskussion om skogspolicy och riktlinjer för 
samverkan med företag och andra organisationer. 

Länskontakt för Handla miljövänligt
Naturskyddsföreningens nätverk Handla miljövänligt är öppet för alla medlem-
mar, och för att underlätta informationsspridning finns en kontaktperson i varje 
län. Pia Larsson från Jönköpingskretsen är länets kontaktperson.

Natur och miljöorganisationer i Jönköping har varit inbjudna till socialdemo-
kratiska partiet av Kommunalråd Elin Lagerqvist(s), den 30 augusti. Anders 
Ygerman(s) från riksdagens miljö- och jordbruksutskott hade också bjudits in. 
Henrik Svensson deltog för kretsens räkning.



Referensgrupp för hållbar utveckling – miljö: Kommunen har påbörjat arbe-
tet med att samordna arbetet med miljö, naturvård, klimat och energi. Jeanette 
Eld är vår representant

Skötselråd i Tabergs och Strömsbergsskogens naturreservat.
Vi deltar även i arbetet med att ta fram skötselplaner för naturreservaten Taberg 
och Strömsbergsskogen, där Hans Fransson respektive Nils Lagerkvist deltagit 
från Naturskyddsföreningen.

Yttranden från Jönköpingskretsen 2010
Vi har yttrat oss om revideringen av det utökade strandskyddet, ny skötselplan 
för Tabergs naturreservat, bergtäkt i Jära och kvarteret Nyckeln på Gräshagen. 
Vi har tillsammans med Huskvarnakretsen skrivit till kommunen om utvidgning 
av Rocksjöreservatet. 

BOKSLUT FÖR ÅR 2010

Behållning vid årets början
Kassa  0:00
Plusgiro 61 42 19-4 75 480:64
Bankkonto 217 635 032 18 712:53
SHB Räntefond 404 226 213   34     409:66  
Summa 128 602:83 128 602:83

Reserverade medel från 2009 - 60     000:00  

Tillgängligt kapital 68 602:83
Inkomster
Återbäring SNF-riks 19 360:00
Värvarpremie SNF-riks 100:00
Projekt 092-15 Banankontakt 60 000:00 (Reserverade medel från 2009)
Räntor 0:00
Värdeökning Räntefond      125:77
Summa 79 585:77 79 585:77

Utgifter
Mötesverksamhet -3 393:00
Terminsprogram -3 438:00
Kretsnytt -4 225:00
Porton/Kuvert mm -4 578:00
Reseersättningar/Kursavg. -7 647:50
Projekt 092-15 Banankontakt -55 781:50



Övriga kostnader    - 1 108:50
Medl.avg. För. Smålands Natur     -300:00
Summa -80 471:50 -80     471:50  

Underskott - 885:73

Årets resultat - 885:73 - 885:73

Behållning vid årets slut
Kassa  0:00
Plusgiro (kontot avslutat) 0:00
Bankkonto 217 635 032 33 181:67
SHB Räntefond 404 226 213 34     535:43  
Summa 67 717:10 67 717:10

==========

Jönköping 2011-01-20

Naturskyddsföreningen i Jönköping

Hans Fransson Åke Jönsson
Ordförande Kassör

Verksamhetsberättelsen är godkänd av styrelsen den 10 januari 2011

Hans Fransson, Ordförande i Jönköpingskretsen

Program för 2011. (T.o.m. februari 2012)

Torsdag 17 mars 2011, Årsstämma Jönköpingskretsen
Se kallelsen för plats.

Lördag 17 april kl.09.00, Fagning av ängen, Tabergs västra topp
Samling på topparkeringen kl. 09.00. Det brukar ta ett par timmar att plocka pin-
nar och räfsa bort skräpet, sedan fikar vi och lyssnar på vårfåglarna. Medtag 
fika. Samarrangemang med Tabergs Hembygdsförening.
Ansvariga: Hans Fransson tel. 206 44 och Barbro Jern 640 94

Lördag 9 april, Miljövänliga Dagen
Ett sätt att uppmärksamma Handla miljövänligt och andra konsumtionsfrågor 
även på våren. I år gör vi en repris på vår klädbytardag. Vi håller till i Studie-
främjandet lokaler på Rosenborgsgatan på Liljeholmen. Har du idéer om genom-



förandet eller tips på samarbetspartner? Hör av dig om du vill vara med och 
jobba med miljövänliga dagen! Kontakta arbetsgruppen för Hållbar utveckling, 
Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller e-post: pia_larsson@swipnet.se   

Lördag 4 juni John Bauerdagen 
Se annons i lokalpressen.  Rocksjögruppen.

28 juli kl 22.00, Fladdermussafari
Sent en sommarkväll ger vi oss ut för att upptäcka nattens jägare. Vi lyssnar 
till fladdermöss genom en ultraljudsdetektor som fångar upp deras läten, och ser 
deras snabba flykt över vattnet. Denna gång håller vi till vid Rocksjön där vi får 
lära oss mer om fladdermöss. Om vädret tillåter kommer vi både se och höra 
fladdermössen. Samling vid södra delen av ICA Maxis parkering. 
Ansvarig: Emelie Nilsson, 070 5195041.

Lördag 6 augusti kl. 9.00, Slåtter på Tabergsängen
Samling på topparkeringen kl. 09.00. Eller kom när du vaknat direkt till ängen 
på västra toppen. Vi använder slåtterbalk för de stora ytorna, liar är välkomna 
för de trånga platserna. Det går åt många som räfsar och bär bort gräset. Den 
som inte har verktyg kan komma med glada tillrop. Alla är välkomna. Kom och 
gå som ni vill. Ta med fika. Det brukar ta omkring tre timmar om vi är tillräck-
ligt många. Samarrangemang med Tabergs Bergslags Hembygdsförening. 
Ansvarig Hans Fransson, tel. 206 44 och Barbro Jern 640 94.

Lördag 3 september, klockan 10.00, Bergets dag i Taberg
Jönköpingskretsen tillsammans med Tabergs Gruvguider deltar med gruvvis-
ningar och andra aktiviteter under Bergets Dag. Dessutom informerar vi om 
Miljövänliga veckans tema FISK och föreningens övriga verksamhet samt ord-
nar försäljning av naturböcker m.m. Program annonseras i lokalpressen. 
Information: Hans Fransson tel. 206 44.

Lördag 10 september, Geologins dag 
Samarrangemang med Tabergsgruvan. Se annons i lokalpressen.

Lördagen den 24 september, Gröna gaffeln - vegetarisk matlagning, klockan 
12.00 - 15.00 i Ekobyns bystuga, Ljungarum. Ytterligare två träffar i denna stu-
diecirkel bestäms tillsammans med deltagarna. Självkostnadspris. Vi äter förstås 
den måltid vi har lagat. Ledare: Lena Werelius. 
Anmälan till Pia Larsson, 0708-19 95 87.

3 - 9 oktober, Miljövänliga veckan – Tema Fisk
Vill du hjälpa till att informera, jobba med aktiviteter eller bara vara med för att 
lära och veta mer om hur miljön och den biologiska mångfalden påverkas av 
våra matval? Vilka fiskar ska vi undvika? Hur ser utbudet ut i Jönköping? 



Regional upptakt för Miljövänliga veckan för Småland och Blekinge arrangeras 
vid havet i Järnavik, Bräkne-Hoby lördagen den 27 augusti 2011. Boka in denna 
dag i almanackan. Vi ordnar samåkning. Hör av dig under våren till arbetsgrup-
pen för Hållbar utveckling, Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller e-post: 
pia_larsson@swipnet.se.

Söndag 20 november, Julmarknad Ingaryd

ÅR 2012
Söndag 29 januari kl. 10-13, Vinterfåglar i Jönköping
Denna söndagsförmiddag ägnar vi oss åt fågelskådning i centrala Jönköping. Vi 
tar en promenad från Liljeholmskanalen till Munksjön via leden utmed Rock-
sjön. Väder, vind och snö- och isförhållanden får avgöra exakt hur vi går. Sam-
ling vid Liljeholmskanalens sydvästra del (mot Rocksjön). Ta gärna med kikare, 
fågelbok och fika. Klä dig varmt! Samarrangemang med Jönköpings fågelklubb.
Ansvariga: Roland och Monica Engstrand, tel. 694 29 

Torsdag 15 mars kl 18.30, Årsstämma Jönköpingskretsen
Tid och lokal meddelas senare.

Naturskyddsföreningen har en mycket aktuell och informativ hemsida www.na-
turskyddsföreningen.se . Där finns även en naturbutik med böcker, spel och så 
vidare. 

Tabergsgruvan fortsätter att locka besökare. Kretsen 
har samarbete med Tabergs Gruvguider, som bedriver visningarna. 2010 var det 
över 4 100 besökare. Gruvguiderna samarbetar med Länsstyrelsen och erbjuder 
skolklasser gratis visningar i gruvan. Skötselrådet för reservatet har fortsatt arbe-
ta med nya skötselplanen. Tabergsgruvan med naturreservat är en fantastisk till-
gång, och en utomordentligt bra plats att presentera Naturskyddsföreningens 
verksamhet.   
Är någon intresserad av att hjälpa till med guidningar eller annat praktiskt så 
kontakta Hans Fransson 036 20644. Webbadress: www.gruvan.nu 



Föreningen Ingaryds Natur äger och förvaltar gården Ingaryd som ligger vid 
infarten till Tenhult, vid väg 31. Gården brukas av en arrendator som har betes-
djur för att hålla markerna öppna. Under året bildades en stödförening till Inga-
ryd kallad Ingaryds vänner. Den består av engagerade medlemmar som vill ha 
mer aktiviteter, t.ex. ha kurser och egna köksodlingar med mera på Ingaryd.

Gränna skogsgrupp är en ideell förening som ägnar sig åt skogs-och naturvär-
den i regionen. Föreningen jobbar utifrån en helhetssyn på hållbar utveckling 
med bevarande- och utvecklingsfrågor. Arbetet sker på plats i skogen och i en 
aktiv dialog med brukare och boende. Fokus för föreningens verksamhet ligger 
på biosfärskandidaturen Östra Vätterbranterna. 
Föreningen gör ett stort antal utflykter över hela året till olika områden i 
trakten . Utflyktslokalerna styrs mycket av föreslagna naturåtgärder.  Är ni ny-
fikna på att veta vilka utflyktsmål som väntar den närmsta tiden eller är ni nyfik-
na på arbetet med biosfärsområdet? Kontakta då Claes Hellsten, talesperson på 
tel 070 – 7405962.

Mer information om Mat och Klimat eller Medvetet mode
Vi har samlat på oss dokumentation och informationsmaterial om matens och 
textiliernas miljöpåverkan och delar gärna med oss eller kommer och pratar om 
dessa frågor i olika sammanhang. Ta kontakt med arbetsgruppen för Hållbar ut-
veckling, Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller e-post: pia_larsson@swip-
net.se 

Natursnokar
Vi har planer på att nystarta Natursnokarna igen under året med ett antal naturut-
flykter i Jönköpings tätortsnära skogar. För barn i åldrarna 4-7 tillsammans med 
någon vuxen. Kontakt: Pia Larsson, telefon: 0708-19 95 87 eller e-post: pia_lar-
sson@swipnet.se



Vi vill gärna spara på portoutgifterna och erbjuder nu de som vill ha pro-
grammet i digital form den möjligheten.

Maila din e-postadress till jonkoping.krets@naturskyddsforeningen.se

Till dem som ger oss mail-adresser har vi även möjlighet att under året skicka ut 
påminnelser om aktiviteter, saker på gång o.s.v. 
För dem som inte vill ha e-post, kommer programmet naturligtvis i pappersform 
som vanligt.


