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Naturskyddsföreningen 
Uppsala läns 

Verksamhetsberättelse 2017 

!  
Bild från Länsstämman i Hammarskog 23 april.  
Fotograf: Ulf Blomkvist
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Inledning 
Under 2017 fortsatte Naturskyddsföreningen Uppsala län (”länsförbundet”) med sin 
verksamhet med olika projekt, aktiviteter samt deltagande i samhällsdebatten. 
I stället för ett eget länskansli gick vi 2015-01-01 in i ett samarbete med Västmanlands och 
Sörmlands länsförbund och ett regionkansli bildades. Regionkansliet bemannas av en 
verksamhetsutvecklare med 70% tjänst. Kansliet arbetar utan lokal; kontakt med kansliet sker 
via telefon och mail och genom att verksamhetsutvecklaren besöker kretsar och länsförbund.

Medlemmar 
Under 2017 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 11405 medlemmar. Det innebär en 
ökning med 86 medlemmar sedan 2016 då medlemsantalet var 11319. Totalt gav detta en 
återbäring på 81 850 kr till länsförbundet. 

Krets/Länsförbund: Antal medlemmar
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Länsstämma  
Länsstämma hölls den 23 april i Hammarskog utanför Uppsala 

Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2017 följande ledamöter:

2017-01-01 – 2017-04-22 2017-04-23 - 2017-12-31
Ordförande Marianne Kahn Uppsala Ordförande Marianne Kahn
Sekreterare Hans Hiller Uppsala Vice ordförande Ira Sundberg
Vice ordförande Camilla Thulin Uppsala                      Sekreterare Hans Hiller
Vice ordförande Claes Pile Uppsala                              Kassör Lars-Gustaf Persson
Kassör: Lars-Gustaf Persson Uppsala Ledamot Ulf Blomquist
Ledamot Ulf Blomquist Tierp Ledamot Pekka Westin
Ledamot Pekka Westin Enköping Ledamot Lara Tickle
Ledamot Anders Fredriksson Uppsala                       Ledamot Ingemar Carlsson  
Ledamot Ira Sundberg Uppsala                                                   
Ledamot Lara Tickle Uppsala
Ledamot Ingemar Carlsson Uppsala

                                        

Styrelsemöten 
Under 2017 hade länsförbundet 9 protokollförda styrelsemöten: 6 februari, 6 mars, 3 april,  
8 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober och 20 november.  

2016 2017 Förändring +/-

Naturskyddsföreningen Uppsala 
län

11319 11405 +86

Naturskyddsföreningen Uppsala 8546 8703 +157

Naturskyddsföreningen Enköping 895 861 -34

Naturskyddsföreningen Östhammar 497 489 -8

Naturskyddsföreningen Älvkarleby 294 298 +4

Naturskyddsföreningen Tierp 457 458 +1

Naturskyddsföreningen Heby 227 207 -20

Naturskyddsföreningen Håbo 403 389 -14
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Revisorer 
Revisorer var Samuel Westin och Anna-Lena Byegård. Suppleanter var Magnus Mattisson 
och Magnus Hurulund. 

Valberedning 
Anna Douhan Sundahl, Jacqueline Otabbong och Martin Sundahl valdes till valberedning på 
stämman.

Yttranden mm. 
Länsförbundet har lämnat diverse yttranden, bland annat yttranden i ärendet om slutförvaring 
kärnavfall Östhammar där vi har varit drivande (Hans Jivander och Marianne Kahn framförde 
synpunkter under rättegångsdagarna i Gimo), länsplan för regional transportinfrastruktur 
Uppsala län och cykelplan. 

Ekonomi 
Resultatet för hela föreningen för 2017 är 11 688 kr. Balansräkningen per den 31/12 2017 
omsluter 1 495 550 kr. (Resultat och balansräkning bifogas)
  
Bidrag för naturvårdsprojekt (f.d. Naturskyddsfonden) 
Bidrag för naturvårdsprojekt i Uppsala län (fd. Naturskyddsfonden) ingår numera i 
balansräkningen och särredovisas inte. Under 2017 har inga ansökningar kommit in.

Anställda och arbetsplats 
Kristina Keyzer är anställd som verksamhetsutvecklare för regionkansliet i Mälardalen. Hon 
har varit anställd på 70% av en heltid. 

Representation 
Hans Jivander år vår representant i MKG:s styrelse. Ylva Lundh är suppleant. 
Sonja Jansson, Upplands ornitologiska förening, var Naturskyddsföreningen Uppsala läns och 
ornitologernas gemensamma representant i Viltförvaltningsdelegationen. Ersättare för Sonja 
var Jasmine Stavenow från rovdjursföreningen. Lara Tickle blev också invald med  
Henrik Helde från sportfiskarna som suppleant.
Marianne Kahn representerade Naturskyddsföreningen Uppsala län i Studiefrämjandets 
styrelse.  
Ulf Blomquist representerade länsförbundet i arbetsgrupp för skötselplan för Färnebofjärden 
och naturskyddsföreningens grupp för vitryggig hackspett.  
Hans Jivander representerade länsförbundet i flera seminarier om kärnavfall. 
Ira Sundberg har varit vår representant i miljö- och klimatrådet.  
Marianne Kahn tillsammans med Per Hedberg har varit med i gruppen som arbetar med 
resursutredning Riks – bättre fördelning av resurser.  
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Deltagande, möten, konferenser mm. 
Länsförbundet hade en kretskonferens den 11/11:  
På förmiddagen pratade Riks om framtidsstrategierna, som vi fick tycka till om. På 
eftermiddagen så var det en workshop om politikerutfrågning inför valet. 

Länsförbundet hade en workshop den 5/2 som handlade om skogens framtid där målet var att 
få fram en skogspolicy under året och ett uppföljande halvdagsseminarium (det blev ingen 
policy och ej heller något halvdagsseminarium).  
 
Länsförbundet har varit representerat vid ett flertal möten, träffar etc.  

Focus miljömål  
Enligt verksamhetsplanen så skulle vi ha focus på miljömålen och ge support till kretsarna i 
verksamhet som bidrar till att Uppsala län och dess kommuner når miljömålen 2020.  
Camilla Thulin och Anders Fredricsson som drev frågan slutade efter årsstämman. Vi kom 
tyvärr inte igång med detta arbete. 

Samarbeten.  
Under året fortsatte projektet ”vitryggig hackspett”. Samverkansparter var riksföreningen, 
Upplands ornitologiska förening och länsförbundet. Vidare är länsförbundet medlem 
Mälarens Vattenvårdsförbund.

Verksamhet 
Under 2017 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt.
Regionkansliet för Uppland, Västmanland Sörmland är nu ett etablerat kansli.
Marianne Kahn var under 2017 anställd på 10% som arbetsgivare.

Planeringskonferens  
Den 15 januari hade styrelsen en planeringskonferens på Wiks slott.  
 
Hemsidan 
Hemsidan har under 2017 skötts och uppdaterats av Kristina Keyzer. 

Media 
Länsförbundet har förekommit i media ett flertal gånger under 2017. 

Tack 
Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och anställda runt om i länet för det arbete 
ni utfört inom föreningen under 2017. Det är tack vare ert engagemang för att skydda och 
framhålla vår värdefulla uppländska natur och miljö som föreningen har nått fortsatta 
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framgångar och uppmärksamhet. Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans och hoppas att såväl 
gamla som nya krafter vill vara med och arbeta med de utmaningar och aktiviteter vi har 
framför oss.

Bild från Länsstämman 23 april i Hammarskog. Efter stämman så berättade Emil Nilsson om 
Dalbyvikens restaurering.  
Fotograf: Ulf Blomkvist

Naturskyddsföreningen Uppsala län                                         Tfn: 0760165681 
c/o Marianne Kahn 
Sågargatan 2A                                        uppsala.lan@naturskyddsforeningen.se  
753 17 Uppsala                                        http://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/ 



�8

�

Uppsala den 22 april 2018

___________________________ ______________________________
Marianne Kahn, ordförande Lars-Gustaf Persson, kassör

___________________________ ______________________________
Ulf Blomquist, ledamot Lara Tickle, ledamot

___________________________ ______________________________
Pekka Westin, ledamot Hans Hiller, sekreterare

___________________________ ______________________________
Ingemar Carlsson, ledamot Ira Sundberg, vice ordförande

Naturskyddsföreningen Uppsala län                                         Tfn: 0760165681 
c/o Marianne Kahn 
Sågargatan 2A                                        uppsala.lan@naturskyddsforeningen.se  
753 17 Uppsala                                        http://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/ 


	Inledning
	Medlemmar
	Länsstämma
	Styrelse
	Revisorer
	Valberedning
	Yttranden mm.
	Ekonomi
	Anställda och arbetsplats
	Representation
	Deltagande, möten, konferenser mm.
	Focus miljömål Enligt verksamhetsplanen så skulle vi ha focus på miljömålen och ge support till kretsarna i verksamhet som bidrar till att Uppsala län
	Samarbeten.
	Verksamhet
	Planeringskonferens Den 15 januari hade styrelsen en planeringskonferens på Wiks slott.  Hemsidan Hemsidan har under 2017 skötts och uppdaterats av Kr
	Media
	Tack

