Förslag till dagordning vid Hammarö Naturskyddsförenings årsstämma
2022-03-31
1.

Stämmans öppnande.

2.

Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.

3.

Val av ordförande för stämman.

4.

Av styrelsen utsedd sekreterare för stämman.

5.

Val av två justerare/rösträknare.

6.

Fastställande av dagordning.

7.

Presentation av verksamhetsberättelse och räkenskaper

8.

Revisorernas berättelse

9.

Fastställande av föreningens räkenskaper.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för 2021.

11.

Fastställande av verksamhetsplan.

12.

Valberedningens förslag. Övriga nomineringar.

13.

Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa.

14.

Val av ordförande för Hammarö Naturskyddsförening tillika föreningens
styrelseordförande.

15.

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

16.

Eventuella fyllnadsval.

17.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

18.

Val av valberedning.

19.

Ärenden som styrelsen förelägger stämman.

20.

Ärenden som väckts genom motion

21.

Avslutning.
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Verksamhetsberättelse för 2021
Styrelse och övriga funktionärer under verksamhetsåret 2021
Styrelse
Ordinarie ledamöter: Leif Holmqvist (ordförande), Svante Nylund (kassör), Åke Johansson
(sekreterare), Gunilla Otto, Ingrid Holmén, Kajsa Nordmark
Suppleant: Thomas Frödin
Revisorer
Ordinarie revisorer: Marie Norrby, Magnus Otto.
Revisorsuppleanter: Lennart Eriksson, Barbro Wilhelmsson
Valberedning
Vakant

Mötesverksamheten
Årsmötet genomfördes digitalt den 23 mars med Leif Holmqvist som mötesordförande.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda möten.

Föreningsverksamheten
Även 2021 har präglats av coronapandemin, som gjort det svårt att bedriva föreningsverksamhet.
Under hösten genomfördes trots allt den traditionella svamputflykten som bjöd på strålande väder
men tyvärr dålig tillgång på svamp.
Planerna på att skapa uppmärksamhet kring betydelsen av biologisk mångfald i kommunen har börjat
ta form. Kontakt har tagits med ansvariga tjänstemän och vi har också medverkat i en artikel om
invasiva arter i den lokala tidningen Hammarönytt.
Under hösten har styrelsen arbetat för att få till stånd en hearing om lokala miljöfrågor med
företrädare för Hammarös politiska partier och kommunledningen. Tyvärr har smittoläget tvingat oss
att succesivt flytta fram datum för genomförandet, som nu är satt till 7 april.
En planerad filmvisning och debatt om skogsfrågor kunde inte genomföras på grund av pandemin.
Thomas Frödin företrädde kretsen vid riksstämman.

Planärenden
Mosstorpstippen
Hammarö kommuns avfallsdeponi slutade användas 2008, men har inte sluttäckts. Nya villkor för
kommunens avloppsreningsverk fastslog att lakvatten från deponin inte längre får föras dit och ett
förslag om lokal rening av lakvattnet och utledning av det till Skageneviken togs fram.
Naturskyddsföreningen Hammarö yttrade sig över förslaget, främst med anledning av lakvattnets
halter av PFAS, Bisfenol A och tungmetaller. Kommunens ansökan om tillstånd för
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lakvattenhanteringen ligger nu för avgörande hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Örebro.
Sundholmen västra
En ny detaljplan för Sundholmen togs fram efter att den tidigare planen underkänts av
regeringsrätten på grund av översvämningsrisk. Den nya planen är i princip identisk med den gamla
förutom att vägar höjts upp. Naturskyddsföreningen har överklagat kommunfullmäktiges beslut att
anta planen. Skäl till överklagandet är bland annat att jordbruksmark tas i anspråk, att strandskydd
upphävs, att en värdefull biotop (övergångszon mellan skog och åkermark) försvinner, dåliga
kommunikationer och att större hårdgjorda ytor ger större dagvattenflöden och mer förorenat
dagvatten.
Högåsen
Naturskyddsföreningen anförde i samrådet att skogen på Högåsen har kvaliteter som inte
detaljplaneförslaget tar hänsyn till. Våra synpunkter fick dåligt gehör, men detaljplanen antogs av
kommunfullmäktige. Beslutet att anta planen överklagades av Naturskyddsföreningen till Mark- och
miljödomstolen. Dom meddelades 2022-02-21: Kommunens beslut att anta detaljplanen upphävs.
Småbåtshamn Rud
Vi har yttrat oss över ett detaljplaneförslag om en småbåtshamn i Rud. Planförslaget är till största
delen jämförbart med den plan som fullmäktige antog, men som upphävdes av Mark- och
miljödomstolen 2015 och som inte gavs prövningstillstånd i högre instans.
Nya Tynäsvägen
Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på ett förslag till ny vägsträckning till Tyehalvön där vi
menar att vägen kommer att kraftigt negativt påverka bilden av ett för Hammarö ovanligt landskap.

Medlemsutvecklingen
Under 2021 hade Hammarö Naturskyddsförening 346 medlemmar, 201 ordinarie och 145
familjemedlemskap. Det innebär en minskning med 19 ordinarie medlemmar medan
familjemedlemskapen minskat med 13 jämfört med föregående år.
Situationen under det gångna året har tyvärr försvårat möjligheterna till medlemsaktiviteter. Vi har
dessutom saknat redaktör för vår hemsida och har inte kunnat presentera vad som försiggår i
föreningen där. Vår facebooksida, som är offentlig, har fått fler besökare. Vi använder även andra
lokala sociala media för informationsspridning. Fortfarande saknas tyvärr e-postadresser till många
medlemmar.

Slutord
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som genom sitt medlemskap stödjer Naturskyddsföreningen. Ett
speciellt tack går dessutom till alla som på olika sätt medverkat och deltagit mer praktiskt och
handgripligt i verksamheten inom Hammarö naturskyddsförening.
Hammarö 2022-03-25
Leif Holmqvist
Gunilla Otto

Kajsa Nordmark
Ingrid Holmén

Svante Nylund

Thomas Frödin
Åke Johansson
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Hammarö Naturskyddsförenings verksamhetsplan 2022
Vi lade fram en blygsam verksamhetsplan för 2021, men kan trots det konstatera att vi inte kunnat
genomföra mycket av det vi tänkt oss. Liksom året dessförinnan har det varit pandemin som satt
käppar i hjulet. Verksamhetsplanen för 2022 kännetecknas därför av återbruk, men med några
nytillskott.

Hearing med politiker och kommunledning
Redan i höstas inledde vi arbetet med att ordna en utfrågning och debatt med representanter för
kommunens politiska partier och kommundirektören om hur man tänker sig utvecklingen inom
kommunen när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Arrangemanget kommer att vara öppet för
alla och äga rum 7 april i Skoghalls Folkets Hus.

Agenda 2030
Rubriken finns kvar från föregående verksamhetsplan. Vi inledde ett arbete med att orientera oss om
vad Agenda 2030 innebär, men nådde inte fram till att skapa oss en bild av hur Hammarö kommun
tillämpar den. För 2022 ska vi koncentrera oss på några av de delar som anges i Sveriges miljömål,
återkoppla till kommunen och försöka göra resultaten av vår undersökning kända hos
kommuninnevånarna. Vi kommer också att titta närmare på Ekosystem och biologisk mångfald (mål
15) där vi även planerar en praktisk insats för att minska utbredningen av invasiva växter inom
kommunen.

Samhällsplanering
Hammarö är Värmlands mest tätbefolkade kommun. Kommunen har planer på fortsatt
befolkningsexpansion och mer yta kommer att utnyttjas för bostäder, kommunikation och andra
verksamheter. Vi ser att kommunens tar fram nya detaljplaner i ett allt snabbare tempo. Detta är en
utmaning som kommer att kräva att vi lägger ner mer tid på granskning av samhällsplaneringen på
ön.

Biologiska mångfaldens dag 22 maj
Vi kommer att uppmärksamma Den biologiska mångfaldens dag med någon passande aktivitet.

Medlemsaktiviteter
Fågelvandring under våren.
Upptäcktsresa på Hammarö. Vi besöker några ”okända” ställen på ön.
En tätortsnära tipspromenad/naturstig.
Naturpromenad för ”dummies”, användbara appar i naturen.
Svamppromenad under hösten och
Höstutflykt i skärgården
Skogsvandring med mossor och lavar.
Filmvisning under vintern.
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Medlemsinformation
Vi saknar fortfarande e-postadresser till många medlemmar och kommer att undersöka
möjligheterna att nå dem med sms-utskick. Vi har fått fler besökare, både medlemmar och andra, till
våra platser på sociala media och också lyckats intressera lokalpressen för vår verksamhet. Under
2022 kommer vi att fortsätta att arbeta på att bli mer synliga i media och via andra kanaler.

Samarbete med andra föreningar
Vårt samarbete med Karlstadskretsen fortsätter och vi ska verka för att förbättra vår kommunikation
med Naturskyddsföreningens lokalkretsar och länskrets. Vi samarbetar även med andra föreningar i
närområdet som har en inriktning som stämmer med vår.
Hammarö 2022-03-25
Leif Holmqvist

Kajsa Nordmark

Gunilla Otto

Svante Nylund

Ingrid Holmén

Thomas Frödin
Åke Johansson

Ekonomin
Datum

Konto

Beskrivning

2021-01-01
2021-01-20 Adm
2021-06-01 Bidrag
2021-12-02 Lokalhyra
2021-12-02 Marknad
2021-12-02 Lokalhyra
2021-12-31 adm

Ingående saldo
Banktjänster
Bidrag från riksförbundet
Årsmöteslokal 2020
Annons Hammarönytt
Lokalhyra Styrelsemlöten höst 2021
Ränta

2021-01-01

Ingående saldo

2021-12-31

Utgående saldo
Resultat

Debet

Kredit

500
1 960
900
625

8 140
-

316

totalt saldo
107 685
107 185
115 325
113 365
112 465
111 840
112 156
107 685
112 156
4 471

