Verksamhetsberättelse för 2007
Ordinarie årsmöte hölls den 13 mars 2007. Styrelsen valdes enligt följande:
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Utb ansvarig
Suppleanter
Ledamot i länsförbundet

Marianne Wikström
Leif Lithander
Per-Anders Svensson
Lars Berndtsson
Magnus Uppström
Håkan Svensson
Elisabeth Olofsson
Lars Berndtsson

Föreningens medlemsantal var den 31 december 1365.
Av dessa var 801 huvudmedlemmar och 564 var familjemedlemmar.
År 2006 var medlemsantalet 1342 st.
Under året har vi haft 9 st ordinarie styrelsemöten och 2 extra styrelsemöte.
ITgruppen
Har på ett förtjänstfullt sätt uppdaterat och underhållit vår hemsida.
Adressen till hemsidan är http://www.molndal.snf.se.
Miljö
Vi har medverkat vid inventering av hasselsnok i området Lilla Kullbäckstorp och tillsammans med
Naturhistoriska museet hittat ett exemplar.
Vi har deltagit i ett flertal möten angående det planerade naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse
med Härryda Naturskyddsförening, Länsstyrelsen och intressegruppen för Sporred-Tulebo. Var för
sig och i konstellationer.
Vi har delgivit yttranden till:
1/ Mölndals stad angående nya föreskrifter rörande avfallshantering
2/ Mölndals stad angående ombyggnadsplaner för Mölndals centrum
3/ Länsstyrelsen angående utvidgning av Delsjöreservatet
Vi har deltagit i Naturvårdsdagen vid Hårssjön tillsammans med bl a Härryda Naturskyddsförening.
Vi har stöttat Härryda Naturskyddsförening genom att skriva under deras yttrande rörande planerad
paintballbana i/invid gamla Lalhallstippen.
Vi har deltagit i nattskärreinventering i området syd-sydväst om Horsickan.
Stugan
Nytt tak lagt på uthuset.
Fågelgruppen
Byggt och satt upp holkar i Gunnebo inom ramen för holkprojektet.
4 stycken inventeringar gjorda under säsongen.
Matat svanar vid Gunnebobro.
Skogsgruppen
Deltagit i referensgruppsmöte angående skötseln av kommunens skogar.

Allmänt
Vi har under året suttit med i juryn för Gunnebos fototävling.
Vi har givit ekonomiskt bidrag till projekt vitrygg.
Gjort ett utskick till alla våra medlemmar.
Programverksamhet
Vinterexkursion till Tjolöholm
Vinterfåglar vid Stensjön
Ugglekväll
Kretsstämman
Gökotta
Vandring i Sandsjöbacka
Vandring kring Rambo Mosse
Svampexkursion med Ulf Larsson
Föreläsning med Ulf Magnusson
Naturvårdsdag vid Hålsjön

antal deltagare
inställd pga dåligt väder
30
13
19
7
10
17
5
45
75

Till sist, men inte minst, vill vi tacka Studiefrämjandet och Svenska Turistföreningen för ett gott
samarbete.
Mölndal i mars 2008
Mölndals Naturskyddsförening
Styrelsen

