Verksamhetsberättelse för Mölndals Naturskyddsförening verksamhetsåret 2014
Ordinarie årsmöte hölls den 18 mars 2014.
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 1927. Av dessa var 1093 huvudmedlemmar,
833 var familjemedlemmar och en var ständig medlem/hedermedlem. År 2013 var
medlemsantalet 1725 st.
Under året har vi haft 9 ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte.
IT-gruppen
Har under året kontinuerligt uppdaterat och fortsatt arbetet med den nya hemsidan samt
skickat ut nyhetsbrev med e-post. Drygt 480 användare har besökt sidan under året.
Adressen till hemsidan är molndal.naturskyddsforeningen.se.
Stugan
Arbetet under året har bestått av löpande underhåll. Vår trädgårdsmöbel blivit stulen och även
soffan vid uthusets vägg har försvunnit.
Miljö
Deltagit i vattenrådsgruppen för Mölndalsån.
Vi har delgivit yttranden till:
1/ Mark- och miljödomstolen angående Mölndals stads och Mölndals Kvarnbys ansökan om
tillstånd för anpassad tappning för att förebygga skador av höga vattenföringar i Mölndalsån.
2/ Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående förslag till beslut om utvidgning av
strandskyddsområden i Mölndals kommun.
Har bland annat genom två besök i området stöttat de kringboende i kampen mot Svevias
planerade bergtäkt i Lindome.
Fågelgruppen
I årets fågelkurs deltog 14 personer och vi gjorde 12 utflykter.
Den 25 maj gjorde vi en heldagstur till Hornborgasjön. Där vi noterade vi 83 arter. Nämnas
kan rosenfink, svarthalsad dopping, svarttärna och spetsbergsgås.
Den 3 maj var vi på Rambo mosse och fick se och höra trädlärkan.
På kvällen den 5/6 var det nattskärrevandring uppe på Rambo mosse. Vi både såg och hörde 3
stycken trots det usla vädret.

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 14 deltagare
Vinterfåglar vid Stensjön 8 deltagare
Ugglekväll 26 deltagare
Kretsstämman och föreläsning den vitryggiga hackspetten 8 deltagare
Hårssjödagen 39 deltagare
Gökotta 16 deltagare
Naturnatta 6 deltagare
Rådasjöns dag 30 deltagare
Till sist vill vi tacka Studiefrämjandet för ett gott samarbete.
Mölndal i mars 2015
Mölndals Naturskyddsförening
Styrelsen

