
Kretsnytt 2014

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till medlemsmingel. Kom och 
träffa styrelsen och andra medlemmar för att prata natur och miljö i  
Jönköping. Ett bra tillfälle för dig som är nyfiken på föreningen och som 
vill engagera dig mer aktivt. Vi kommer att informera om vad som är på 
gång och du får möjlighet att lyfta frågor som du tycker att vi ska jobba 
med för att göra Jönköping grönare och skönare! Vi bjuder på fika!

Välkommen till medlemsmingel!

Hälsning från styrelsen
Kallelse till kretsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse 

Program 2014 

8 april och 16 september, kl 17.30 
Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6



Kära medlem!
Så har ännu ett år gått, vad tiden flyger fram! När vi sammanställer  
verksamhetsberättelsen ser vi att vi har hunnit med en hel del  
aktiviteter under 2013, vilket är roligt för det är lätt att känna att man 
inte räcker till allt som man skulle vilja göra. 

Några axplock från det gångna året: 
- Vi har kommit igång ordentligt med Natursnokarna, vår barn- och  
familjegrupp, vilket har resulterat i flera nya familjemedlemskap, välkomna!

- Gruvguiderna rapporterar nytt besöksrekord, ca 5 500 barn och vuxna har 
besökt mörkret i gruvan och Fladdermuseum i Taberg.
- Rocksjögruppen jobbar hårt på att naturreservatet inte ska tummas på.  
Ett projekt för att göra en grundlig inventering av arterna i sjön har  
påbörjats, vi väntar med spänning på resultatet!

Vi ser med tillförsikt fram emot 2014 och i bifogat program ser du våra 
planerade aktiviteter, tillsammans med Bankeryd- och Huskvarnakretsarna. 

Nytt för i år är att vi bjuder in till två medlemsmingel, ett på våren och ett 
på hösten. Då har du har möjlighet att träffa styrelsen och andra  
medlemmar för att prata natur och miljö i Jönköping. 

Under året och i framtiden vill vi kunna göra fler, bättre och mer  
genomtänkta aktiviteter och insater för natur och miljö. Till det  
behöver vi din hjälp, läs mer i vår ”kontaktannons” på nästa sida. 

Väl mött!

Styrelsen i Naturskyddsföreningen Jönköping



I Naturskyddsföreningen Jönköping arbetar vi med natur- och miljöfrågor 
på lokal nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. 
Med kunskap och glädje skapar vi ett miljövänligare Jönköping.

Aktiv medlem 
Vi vill gärna ha medlemmarnas synpunkter på vilka frågor och aktiviteter 
vi ska driva lokalt, är det något du saknar? Vill du redan nu jobba aktivt i 
någon av arbetsgrupperna är du välkommen att höra av dig till kontakt- 
personen, du hittar informationen på nästa sida. Det kan handla om allt från 
att leda och organisera en aktivitet till att delta med det man kan.  
Du behöver inte vara ledamot i styrelsen för att delta i arbetsgrupper,  
huvudsaken är att du har ett intresse för natur och miljöfrågor.

Styrelse 
Ledamöterna i styrelsen ansvarar tillsammans för föreningens 
organistation och verksamhet. Vi träffas 1 ggr/månad med uppehåll vid jul 
och över sommaren. Du behöver inte vara miljöexpert – det viktigaste är 
att du vill vara med och göra skillnad! Som ledamot erbjuds du värdefulla  
möjligheter att delta på Naturskyddsföreningens ledarskapsträffar,  
utbildningar och konferenser, där du kommer i kontakt med Riks- och  
länsorganisationen och förtroendevalda från andra lokalföreningar. 

Sökes: Natur och miljöintresserad medlem
Finnes: Sveriges största miljöorganisation

Vi söker dig som har ett brinnande  
intresse för miljöfrågor och som  
vill vara med och påverka  
utvecklingen av en bättre värld. 

Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt. Styrelsens  
ledamöter väljs av medlemmarna på kretsstämman 13 mars. 

Kontakta Anna Kärner, 076-223 51 58, karner.anna@gmail.com



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

Kontakt: Hans Fransson 
Tel: 072-312 45 54 
E-post: hans.fr@telia.com

KLIMAT-gruppen  
Huvudsyftet att lyfta frågor som  
rör klimatförändringar

Kontakt: Agnes Vungi 
Tel: 076-876 96 66 
agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

ROCKSJÖ-gruppen  
Arbetar med att framhålla Rocksjöns 
värde som naturområde

Kontakt: Anna Madsen 
Tel: 036-16 88 87 
E-post: anna_madsen@hotmail.com

KOMMUNIKATION  
Arbetar med kommunikation,  
information och föreningsutveckling 

Kontakt: Anna Kärner 
Tel: 076-223 51 58 
E-post: karner.anna@gmail.com

Arbetsgrupper
Föreningens program och aktiviteter genomförs i ett antal arbetsgrupper 
som arbetar självständigt under styrelsen. 

HUT- gruppen  
Hållbar Utveckling - huvudsyftet  
är att verka för miljövänliga  
konsumtionsmönster 

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

KEMIKALIE-gruppen  
Arbetar med frågor kring kemikalier 
och miljögifter

Kontakt: Charlotta Törnvall Holm 
Tel: 070-379 03 53 
E-post: charlottaholm@hotmail.com

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

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



Tabergsgruvan 
Tabergsgruvan med naturreservatet  
och Fladdermuseum är en fantastisk 
plats, väl värd ett eller flera besök. 
Kretsen samarbetar med Tabergs 
Gruvguider som arrangerar visningar. 
Kommunen har också Naturskola på 
området. 

Nyfiken? Kontakta Hans Fransson 
072-312 45 54

www.gruvan.nu 
www.facebook.com/fladdermuscentrum 

Ingaryd 
Föreningen Ingaryds Natur äger  
och förvaltar gården Ingaryd utanför 
Tenhult. Här finns ett vackert natur-
reservat med stor artrikedom. 
Kretsarna från Huskvarna och  
Jönköping sitter i styrelsen.  
Föreningen Ingaryds Vänner  
arrangerar natur- och kultur- 
aktiviteter på gården. Nyfiken?

Kontakta Roland Gunnarsson  
036-921 94 

Användningen av kemikalier måste  
minska – både för miljön och för vår  
hälsas skull.  
Vill du hjälpa oss i vårt arbete?

Under 2014 kommer vi att börja jobba 
aktivt med kemikaliefrågan genom 
olika aktiviteter och opinionsbildning. 

Kontakta Charlotta Törnvall Holm 
charlottaholm@hotmail.com

Brinner du för klimatfrågor? 

Klimatgruppen håller sitt första möte onsdagen  
5 mars kl 18:30 på Studiefrämjandet, där vi 
diskuterar hur vi vill engagera oss. Kanske  
i en studiecirkel kring en bok om klimat  
eller genom utåtriktade aktiviteter?  
Kom gärna med egna förslag.  
Och bjud med en vän!

Kontakta Agnes Vungi  
agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se



Kallelse till kretsstämma 13 mars 2014

Medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Jönköping kallas  
i och med detta utskick till kretsstämma.

Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Plats:  
Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6  
Buss 1 och 2, hållplats Liljeholmsgatan.  
Parkering på gården.

Tid:  
Torsdagen den 13 mars, klockan 18.30.

Program: 
•	 Hans Fransson berättar innan mötet om Gruv-

guidernas verksamhet i Tabergs gruva. Intresset 
för Taberg ökar, både från besökare och gruv-
prospektörer. Också om hur nya ägarförhållanden 
av gruvgården påverkar framtida verksamhet. 

•	 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 2013
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av budget för 2014
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för 2014
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

Dagordning

I tur att avgå:
Jeanette Eld
Åke Jönsson    
Henrik Svensson
Anne-Catrin Almér

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

Kvarstår ytterligare ett år:
Pia Larsson 
Hans Fransson
Agnes Vungi
Anna Kärner



Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen för Naturskyddsföreningen lämnar härmed följande  
redovisning av verksamheten under sitt 59: e verksamhetsår.

Ordförande 
Jeanette Eld  
Yabäcken Ängskullen, 562 91 Månsarp 
076-048 50 40 
eldjeanette@gmail.com

Vice ordförande 
Pia Larsson 
Korgebovägen 67, 553 08 Jönköping 
036-18 59 79  
pia_larsson@swipnet.se

Ledamöter 
Hans Fransson 
Granarpsvägen 156, 556 52 Jönköping 
072-312 45 54 
hans.fr@telia.com

Agnes Vungi 
Gröna Gatan 4, 553 36 Jönköping 
076-876 96 66 
agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se
Henrik Svensson 
Mäster Gudmunds v. 19, 55311 Jönköping 
036-71 20 77

Anne-Catrin Almér 
Kilallén 4, 554 50 Jönköping 
036-17 48 21

Kassör 
Åke Jönsson 
N Bogesundsgatan 1 B, 554 73 Jönköping 
036-16 65 12  
akjnsn@comhem.se 

Sekreterare 
Rullande schema bland ledamöterna

Suppleant 
Anna Kärner 
Rökingevägen 28, 560 34 Visingsö  
076-223 51 58  
karner.anna@gmail.com

Adjungerad 
Charlotta Törnvall Holm 
Drottninggatan 4 B, 553 32 Jönköping 
070-379 03 53 
charlottaholm@hotmail.com

Revisorer 
Hans-Werner Stoffers  
Jan Sidenvall

Representanter för Ingaryds Natur 
Tord Brink 
Åke Jönsson 
Birgitta Nilsson

Styrelsen
Under år 2013 har det förutom årsmöte hållits nio protokollförda  
styrelsemöten i följande sammansättning:



Redovisning av kretsens  
sammankomster och aktiviteter 2013

Natursnokarna 
Kretsens nystart av natursnoks-
verksamhet för barn mellan 4-7 år 
tillsammans med någon vuxen har 
slagit väl ut. 

Under 2013 har fem utflykter genom- 
förts på följande teman: Naturslöjd, 
Knoppar och andra vårtecken i 
Strömsbergsskogen, Vatten och 
småkryp i Rocksjön, Fladdermöss i 
Tabergsgruvan samt Höstaktiviteter 
på Ingaryds gård. 

Totalt har aktiviteterna lockat 52 barn 
och 36 vuxna förutom natursnoks-
ledare. Populärast var spaningen efter 
fladdermöss i gruvan, där gruv-
guiden Ingrid Svalander guidade och 
berättade om fladdermössens liv och 
beteende. Rekordmånga fladdemöss 
spanades in, hela 11 stycken! 

Höstaktiviteterna på Ingaryd upp-
märksammades i ett reportage i 
Jönköpings-Posten. Nättidningens 
inslag uppmärksammades även av 
Rikskansliets veckobrev. 

Natursnokarna har en egen sida på 
facebook. 

Natursnoksledare är Frida Moberg 
och Jeanette Eld.

26 januari 
Vinterfåglar i Jönköping 
18 deltagare mötte upp vid Lilje-
holmskanalen för den traditionella 
vinterfågelvandringen. 
Runt kanalen och observerades 
ringduvor, storskrake, vigg, sothöna 
och - naturligtvis - massor med 
gräsänder. Den lilla smådoppingen 
visade sig också. Efter Liljeholmen 
gick vi till Munksjön via Rocksjön, 
som var helt tillfrusen. En deltagare 
lyckades få se en övervintrande 
forsärla vid reningsverket. Två 
starar siktades också. Totalt sågs 23 
arter under promenaden. 
Guider var Roland och Monica 
Engstrand.

13 mars  
Årsstämma 
Årets stämma hölls på Studiefrämjandet.  
Stämman inleddes med föredrag av 
Henrik Zetterholm, trafikingenjör på 
stadsbyggnadskontoret, som jobbar 
med trafik- och utvecklingsfrågor. 

På efterföljande stämma återvaldes 
Jeanette Eld som ordförande. 

16 mars  
Anti Scampidagen 
Anna Kärner samarbetade med  
Eksjökretsen och delade ut  
information i Eksjö och Nässjö. 



4 juni 
John Bauerdagen 
Traditionsenligt firades John Bauers 
födelsedag vid Rocksjön.  
Rocksjögruppen ansvarade.

16 juni 
De vilda blommornas dag 
I samarbete med Botaniska  
sällskapet anordnades en utflykt till 
ängen på Tabergs västra topp. 

Vandringen som leddes av Pia  
Larsson lockade 14 deltagare trots 
att regnet hängde i luften, bland 
dem lokaltidningens reporter och 
fotograf som kunde dokumentera 
flera rariteter bland försommar-
blommorna. Vi hittade exempelvis 
jungfrulin, nattviol, darrgräs,  
slåttergubbe och ormbär. 

En mindre grupp deltagare trotsade 
regnet och fortsatte vandringen för 
att även få se brunbräken på  
bergssluttningen.

3 augusti  
Slåtter på Tabergsängen 
Det var 8 deltagare, slåttern gick bra 
trots att ängen inte fagades under 
våren. 

24 augusti  
European Bat Night. 
Tabergs Gruvguider hade fladder-
mussafari med 145 besökare vid 
Gruvgården och Fladdermuseum i 
Taberg. 

23 mars  
Earth Hour 
Anna Kärner och Jeanette Eld  
deltog med utställning i HLKs hall  
tillsammans med andra organisationer 
i Jönköping. Efter följde fackeltåg 
till Spira, med tal och underhållning. 

13 april  
Fagning av Tabergsängen 
Aktiviteten blev inställd pga snö.

20 april  
Klädbytardagen 
Kretsen samarbetade med Students 
for Eco Action och Klädbytardagen 
ägde rum i HLKs hall. Utställning 
med redesign i form av kläder och 
smycken. Fairtrade bjöd på kaffe 
och choklad. Ca 50 personer kom 
för att byta till sig en ny vårgarderob. 

4 maj - 12 maj  
Naturvänliga Veckan 
I samarbete med Folkets Bio visades 
filmen ”Inte bara honung” för ca 40 
personer. Filmen behandlar frågan 
om den oförklarliga bidöden. Vår 
livsmedelsproduktion är beroende 
av pollinering, om bina fortsätter att 
dö innebär det drastiska konsekvenser. 
Ola Hellman från Södra Vätter- 
bygdens Biodlareförening medverkade  
vid efterföljande diskussion. 

Under en kväll i veckan besökte vi 
även Olas bigård och lärde oss mer 
om honungsbin, vilda bin och humlor. 
”Bygga Bo-handboken” lottades ut 
bland vinnarna i en Natur-quiz. 



7 september  
Bergets dag i Taberg  
Bergets Dag i Taberg bjöd på mycket 
folk och fint höstväder. Vi sålde bl.a. 
böcker men även den uppskattade 
Fladdermusten som vi sålde slut på. 
Gruvan och Fladdermuseum hade 
öppet. Vi uppmärksammade även 
kommande Miljövänliga Veckan 
och temat att välja ekologiskt bl.a. 
genom att Jeanette hade klätt ut sig 
till en ekologisk banan. 

Bemannade tältet gjorde  
Hans Fransson, Jeanette Eld och 
Anne-Catrin Almér.

28 september - 5 oktober  
Miljövänliga veckan 
Kretsen satsade på att få ut budskapet 
om vikten av att handla ekologiskt. 
Två eftermiddagar under veckan 
besöktes Coop Forum respektive 
Willys på A6 köpcentrum. 

Miniutställning, muntlig och skriftlig 
information till butikskunder genom-
fördes av Anna Kärner, Jeanette 
Eld, Charlotta Törnvall Holm och 
Pia Larsson. På Coop medverkade 
också ekobonden Ulf Ivars från 
Reaby söder om Gränna. 

För att väcka uppmärksamhet var ett 
par av informatörerna utklädda till 
bananer. På Willys bjöds kunderna 
dessutom smaka på ekologiska  
bananer. 

Under veckan skyltades också 
kampanjen i ett fönster hos Bikupan, 
ekologisk butik i Jönköping. 

Charlotta Törnvall Holm besökte 
många av Jönköpings förskolor för 
att uppmärksamma betydelsen av 
att ge barnen ekologiska livsmedel 
befriade från kemikalier.

En utställning pågick under hela 
veckan på Visingsö bibliotek. 

24 november  
Julmarknad på Ingaryd 
Traditionsenlig julmarknad på Inga-
ryd där Jönköpingskretsen deltog 
med tipspromenad genom Anna 
Kärner, Birgitta Nilsson och Kerstin 
Roos Näsström. 

Ca 100 vuxna och 90 barn deltog, 
överskottet gick till offren för  
katastrofen i Filippinerna.

7 december 
Strömsbergs julmarknad 
Lagom till julmarknaden pudrades 
marken av snö och det var ett par 
minusgrader, vilket bidrog till 
gemytlig julstämning i och utanför 
magasinet på Strömsbergs gård. 

Kretsen medverkade med försäljning 
av böcker, spel och pussel med 
anknytning till djur och natur samt 
ekologisk honung från lokal odlare 
som också är medlem i föreningen. 
Pia Larsson och Jeanette Eld skötte 
försäljningen.



Representation
Naturskyddsföreningens  
länsförbund i Jönköpings län 
Henrik Svensson är ordförande i 
Länsförbundet. På grund av det 
ökade engagemanget valde Henrik 
att avgå från Jönköpingskretsens 
styrelse under året.  
Åke Jönsson är ordinarie styrelse-
ledamot i Länsförbundets styrelse 
samt sköter hemsidan.

Föreningen Ingaryds Natur 
Åke Jönsson, Birgitta Nilsson och 
Tord Brink är Jönköpingskretsens 
representanter i styrelsen för  
Ingaryds Natur.

Föreningen Smålands Natur i 
Osaby 
Åke Jönsson är ledamot i styrelsen 
och sköter också Smålands Naturs 
hemsida.  
Jönköpingskretsen är medlem i  
Föreningen Smålands Natur.

Dag Hammarsköldstiftelsen 
Anna Kärner representerade kretsen 
på vårmöte 26 mars.

Rikskonferensen i Växjö 
Henrik Svensson representerade 
kretsen på rikskonferensen 31 maj.

Höstkonferensen 
Agnes Vungi representerade kretsen 
på höstkonferensen 8 november.

Länskontakt Handla Miljövänligt 
Nätverket Handla Miljövänligt är 
öppet för alla intresserade medlemmar, 
varje län har en länskontakt. 

Pia Larsson från Jönköpingskretsen 
är länets kontaktperson.

Regional kontaktperson  
för Bra Miljöval 
Pia Larsson kontrollerar internt 
miljöarbete och miljömärkt sortiment i 
butiker i länet som vill bli Bra Miljö- 
valbutiker. Detta sker på uppdrag 
från Riksföreningens Bra Miljöval. I 
Jönköping ingår fyra Willys-butiker 
i certifieringssystemet. Under hösten 
har ytterligare tio butiker tillfrågats 
om intresse för Bra Miljöval-märkning.

Hållbart ledarskap 
I oktober anordnade Rikskansliet en 
inspirationshelg på Södra Vätter- 
bygdens folkhögskola på temat 
Hållbart ledarskap. 
Här behandlades grupputveckling, 
aktivera medlemmar, ledarskaps-
teori, konflikthantering och retorik.
 Naturskyddsföreningens vice ord-
förande Johanna Sandahl berörde 
föreningens verksamhetsplan 2014 
och de samråd som ska föregå den. 
Arbete för att miljöfrågorna ska 
spela roll under ”supervalåret”  
redovisades också. 
Pia Larsson deltog från kretsen.



Yttranden från  
Jönköpingskretsen 2013 
Kretsen har yttrat sig om förskola 
i Mariebo och bergtäkt vid Sved-
brandshult. Överklagande tillsammans 
med Huskvarna och Bankeryd om 
Rocksjön och kanotstadion. 

Projekt
Aktiva medlemmar 
Styrelsen har under hösten prövat 
en modell för att organisera arbetet 
med att få fler aktiva i kretsen i olika 
frågor. En resursperson förmedlad 
via Rikskansliet har fungerat som 
stöd i arbetet. Arbetet har lett fram 
till diskussioner kring en del nya 
idéer för det kommande året.

Rädda John Bauers park 
från exploatering 
Rocksjögruppen har beviljats 
blixtbidrag från Rikskansliet för att 
inventera ryggradslösa djur i John 
Bauers park. Inventeringen är ange-
lägen, pga kommunens eventuella 
utbyggnad av  John Bauersgatan 
som därmed exploaterar John Bauers 
park. Biolog Anders Ahlstrand har 
anlitats för arbetet.
Av sökta 20 000 kronor beviljades 
10 000. En ansökan från ordinarie 
projektmedel med 38 000 kr har 
sökts för fortsatt inventering,  
rapportskrivning m.m.  
Total kostnad 60 650 kronor.  
Styrelsen har beviljat 5 000 kronor 
från kretsen under 2013.

Riksupptakt och Regional 
upptakt Miljövänliga veckan 
På riksupptakten i Stockholm i mars 
presenterades faktaunderlag inför 
ekokampanjen ”100 % ekologiskt 
är möjligt” med föreläsningar av 
bl.a. jordbrukshandläggare Emelie 
Hansson och Ann-Helen Meyer von 
Bremen, medförfattare till årsboken 
Jorden vi äter, en reportageresa för 
att undersöka hur mat produceras i 
olika världsdelar. 
För att lyfta det globala perspektivet  
på ekologisk odling deltog flera 
samarbetsorganisationer från länder 
i syd i riksupptakten. Miljövänliga 
veckan skulle för första gången vara 
globalt koordinerad i flera länder 
samtidigt - Global Green Week of 
Action. Pia Larsson deltog från kretsen.
Den regionala upptakten för Småland, 
Öland och Blekinge i augusti  
anordnades av Jönköpings län och 
var förlagd till Eksjö. Från Rikskansliet 
medverkade Eva Eiderström från 
Göteborg. Kampanjmaterial för 
aktiviteter på temat ”Byt till eko!” 
under vecka 40 diskuterades och 
tips och erfarenheter utbyttes. Ett 
besök på FOBO:s trädgård i Kvarnarp 
avslutade dagen. 
Från kretsen deltog Anna Kärner, 
Charlotta Törnvall Holm och  
Pia Larsson. 
Den regionala upptakten i augusti 
2014 kommer att anordnas av  
Kalmar län och förläggs till Öland. 



Kontakter med allmänhet och medlemmar 

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

Programbladet 
Utges en gång om året tillsammans 
med kretsarna i Bankeryd och  
Gränna-Huskvarna.

Hemsidan 
Åke Jönsson sköter kretsens hem-
sida. Här finns aktuell information 
om vårt program, skriftliga  
yttranden i viktiga miljöfrågor,  
kontaktpersoner i styrelsen och 
fotogalleri från naturen i vår  
omgivning.

Facebook 
Anna Kärner sköter kretsens  
facebooksida. Gilla sidan så får du 
aktuell info om aktiviteter mm.

Medlemsutveckling 
Jönköpingskretsen bestod av 1 393 
medlemmar 31 december 2013 
(1 349 medlemmar 2012)

Insändare 
Kretsen har skrivit ett antal  
insändare under året. Bland annat 
uppmärksammat landets största 
gran, en Coloradogran som finns  
i arboretet i stadsparken.

Studiefrämjandet 
Kretsen samarbetar med  
Studiefrämjandet, där Naturskydds-
föreningen är medlemsorganisation.

Kolla in vår hemsida!

www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets

Du vet väl om att vi har en facebooksida?  
Gilla oss så får du uppdaterade programaktiviteter  
och nyheter från föreningen. 

www.facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping



Bokslut för år 2013

Verksamhetsberättelsen inklusive bokslut är godkända av styrelsen 20 januari 2014

Jeanette Eld, ordförande i Jönköpingskretsen

Ingående balans 
Kassa
Bankkonto
SHB Räntefond
Summa

Intäkter
Återbäring SNF-riks
Försäljning
Projekt inv. JB-park
Räntor
Värdeökn. Räntefond
Summa

Utgifter
Mötesverksamhet
Terminsprogram
Kretsnytt
Info-blad
Porton/Kuvert mm
Reseersättn./ Kursavg.
Projekt  inv. JB-park
Bidrag  inv. JB-park
Övriga kostnader
Medl.avg. Smål.Natur
Summa

Årets resultat

Utgående balans
Kassa
Bankkonto
SHB Räntefond
Summa

2013-01-01

20 260,00 kr
0,00 kr
10 000,00 kr
0,00 kr
464,57 kr
30 724,57 kr

-3 244,00 kr
-3 130,00 kr
-4 791,00 kr
-1 495,00 kr
-5 250,00 kr
-1 120,00 kr
-10 000,00 kr
-5 000,00 kr
-2 620,00 kr
-600,00 kr
-37 250,00 kr

2013-12-31

30 724,57 kr

 

-37 250,00 kr

-6 525,43 kr

0,00 kr
36 105,17 kr
36 291,08 kr
72 396,25 kr

0,00 kr
29 115,17 kr
36 755,65 kr
65 870,82 kr

1)
72 396,25 kr

-6 525,43 kr

2)
65 870,82 kr



5 mars

13 mars 

22 mars

8 april 

12 april 

7 maj 

10 maj 

4 juni 

13 juni

2 augusti 

30 augusti 

6 september 

16 september 

20 september

27 sep - 4 okt

15 november 

23 november

20 december

6 december

25 januari  2015

12 mars 2015

Program 2014
Se trekretsprogrammet för mer info eller hemsida/facebooksida 
www.naturskyddsforeningen.se/jonkopingkrets 
www.facebook.com/naturskyddsforeningenjonkoping

Klimatgruppsträff

Årstämma Jönköpingskretsen

Natursnokarna - Världsvattendagen

Medlemsmingel

Fagning av Tabergsängen

Naturvänliga Veckan - Bygga bo åt vilda grannar

Natursnokarna - Naturvänliga Veckan

John Bauerdagen 

Nattskärra, spaning vid Granarpssjön

Slåtter på Tabergsängen

European Bat Night

Bergets dag i Taberg

Medlemsmingel

Natursnokarna	spanar	efter	fladdermöss

Miljövänliga Veckan - Byt till eko

Natursnokarna spanar igen

Julmarknad på Ingaryd

Tomteland vid Gruvgården 

Strömsbergs Julmarknad

Vinterfåglar i Jönköping

Årstämma Jönköpingskretsen


