Verksamhetsberättelse för Mölndals Naturskyddsförening verksamhetsåret 2013
Ordinarie årsmöte hölls den 19 mars 2013.
Styrelsens sammansättning ser ut som följer:
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot i länsförbundet
Övriga ledamöter

Per-Anders Svensson
Marianne Wikström
Magnus Uppström
Leif Lithander
Håkan Svensson
Christer Hessel
Josefin Gustafsson

Föreningens medlemsantal var den 31 december 1725. Av dessa var 981 huvudmedlemmar,
743 var familjemedlemmar och en var ständig medlem/hedermedlem. År 2012 var
medlemsantalet 1509 st. Dock har Naturskyddsföreningen ändrat sättet att räkna medlemmar
varför siffrorna inte är helt jämförbara mellan åren.
Under året har vi haft 9 ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte.
IT-gruppen
Har under året påbörjat bygget av den nya hemsidan.
Stugan
Arbetet under året har bestått av löpande underhåll.
Miljö
Deltagit i vattenrådsgruppen för Mölndalsån.
Vi har delgivit yttranden till:
1/ Skogsstyrelsen angående planerad avverkning i Sagered.
2/ Mölndals stad angående behovet av en kommunekolog.
3/ Mölndals stad angående Mölndals miljömål, energi- och klimatmål samt handlingsplan.
4/ Ramböll/Kungsbacka Lastbilscentral angående deponi av schaktmassor i Rännareflåg.
5/ Mölndals stad angående ny naturvårdsplan.
Fågelgruppen
I årets fågelkurs deltog 9 personer och vi gjorde 10 utflykter. En av dess gick till
Hornborgasjön. Där vi noterade 68 arter. Nämnas kan rosenfink, svarthalsad dopping och
flodsångare.
Har tillsammans med GOF, länsstyrelsen och skogsstyrelsen varit ute i fina tjädermarker
söder om Hällesåkersvägen för att diskutera skydd av dessa.
Vintermatat svanar och änder i Stensjön.

Lämnat in en ansökan till Margaretas Sparres fond för stöd till vintermatningen av fåglar i
Stensjön.
Skogsgruppen
Deltagit i referensgruppsmöten angående skötseln av kommunens skogar.
Behandlat ett antal avverkningsanmälningar.
Allmänt
Vi har sponsrat Örn-72 samt vitryggen på Nordens Ark.
Vi har deltagit i Leader-projektet Rådasjön runt inklusive arrangemanget Rådasjöns dag.
Vi har deltagit i Leader-projektet Strandpromenaden vid Stensjön.

Programverksamhet
Vandring vid Tjolöholm 6 deltagare
Vinterfåglar vid Stensjön 16 deltagare
Ugglekväll 20 deltagare
Kretsstämman och föreläsning om Bolivia 11 deltagare
Klädbytardag 170 deltagare
Gökotta 26 deltagare
Naturnatta 6 deltagare
Rådasjöns dag 30 deltagare
Föreläsning om Sydafrikas djur och natur 16 deltagare
Vi har hållit en insektskurs med 7 deltagare
Till sist vill vi tacka Studiefrämjandet för ett gott samarbete.
Mölndal i mars 2014
Mölndals Naturskyddsförening
Styrelsen

