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Naturskyddsföreningen 
Uppsala läns 

Verksamhetsberättelse 2018 

�  
Bild från Naturfesten 15/6 Politikerutfrågning Parksnäckan i anslutning till Riksstämman i 
Uppsala (fotograf: Kristina Keyzer).
Innehållsförteckning
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Inledning 
Under 2018 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.
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Länsförbundet hade en kunskapsdag den 10/11 på Riksföreningens kansli för hela regionen. Det var en givande 
och inspirerande arbetsdag för nya och gamla medlemmar i samarbete med Riks. Dagen inleddes med korta 
föreläsningar om tre ämnen: medlemsengagemang, tid för våtmark – 150 år av dikning och sjösänkning samt 
påverka kommunernas naturvårdsarbete. På eftermiddagen bestod programmet av fördjupning och samvaro i 
studiegrupper.  
Styrelsemedlemmar har deltagit i: tankesmedja för friluftsliv och flora-/faunavårdskonferens. 5 
Riksstämman i Uppsala  
Den 16/6-17/6 hade Naturskyddsföreningen sin riksstämma i Uppsala. Dagen innan passade vi på att bjuda in 
allmänheten till en naturfest i Stadsträdgården som lyfte fram det stora, breda, aktiva ideella engagemanget kring 
natur och miljö och visar vilken positiv kraft det har.  
Två rapporter från naturfesten bifogas. 5 
Verksamhet 5 
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Medlemmar 
Under 2018 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 11 678 medlemmar. Det innebär en 
ökning med 273 medlemmar sedan 2017 då medlemsantalet var 11 405. Totalt gav detta en 
återbäring på 82 830 kr till länsförbundet. 

Krets/Länsförbund: Antal medlemmar

Länsstämma  
Länsstämma hölls den 22 april på Brunnagården Kulla – Örsundsbro. Därefter gjordes ett 
besök på Resta gård, där vi bjöds på soppa och fick information om gårdens arbete och vision. 

Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2018 följande ledamöter:

2017 2018 Förändring +/-

Naturskyddsföreningen Uppsala 
län

11 405 11 678 +273

Naturskyddsföreningen Uppsala 8 703 8 937 +234

Naturskyddsföreningen Enköping 861 854 -7

Naturskyddsföreningen Östhammar 489 490 +1

Naturskyddsföreningen Älvkarleby 298 301 +3

Naturskyddsföreningen Tierp 458 471 +13

Naturskyddsföreningen Heby 207 215 +8

Naturskyddsföreningen Håbo 389 410 +21
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2018-01-01 – 2018-04-21                      2018-04-22 - 2018-12-31
Ordförande Marianne Kahn                      Ordförande Per Hedberg
Sekreterare Hans Hiller                      Vice ordförande Ira Sundberg
Vice ordförande Ira Sundberg                                       Vice ordförande Marianne Kahn
Kassör: Lars-Gustaf Persson                                         Sekreterare Hans Hiller                                                              

Kassör Lars-Gustaf Persson
Ledamot Ulf Blomquist Ledamot Ulf Blomquist
Ledamot Pekka Westin                       Ledamot Pekka Westin
Ledamot Ingemar Carlsson Ledamot Lara Tickle                                                                                        
Ledamot Ira Sundberg                                                   Ledamot Rosmarie Sundström             
Ledamot Lara Tickle                    Ledamot Maria Gardfjell

Ledamot Elvira Laurien                                         

Styrelsemöten 
Under 2018 hade länsförbundet åtta protokollförda styrelsemöten: 28 januari, 19 februari,  
19 mars, 22 april, 21 maj, 25 september, 31 oktober och 3 december. Vi hade också en 
planeringskonferens 28/1 och en workshop 3/8.  

Revisorer 
Revisorer har varit Samuel Westin och Anna-Lena Byegård. Suppleanter har varit  
Magnus Mattisson och Magnus Hurulund. 

Valberedning 
Vakant.

Yttranden mm. 
Länsförbundet har lämnat diverse yttranden: slutförvaring kärnavfall i Östhammar och remiss 
om grön infrastruktur. 

Ekonomi 
Resultatet för hela föreningen för 2018 är – 35 307 kr. Balansräkningen per den 31/12 2018 
omsluter 585 152 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 2018 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. 
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Representation 
Ylva Lundh var vår representant i MKG:s styrelse. Hans Jivander var suppleant. 
Sonja Jansson, Upplands ornitologiska förening, var Naturskyddsföreningen Uppsala läns och 
ornitologernas gemensamma representant i Viltförvaltningsdelegationen. Ersättare för Sonja 
var Marianne Kahn. Lara Tickle blev också invald som ledamot med Henrik Helde från 
sportfiskarna som suppleant.
Marianne Kahn representerade Naturskyddsföreningen Uppsala län i Studiefrämjandets 
styrelse och var vårt ombud på MKG:s årsmöte.  
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 referensgruppen till gruppen 
som arbetat med resursutredning Riks – bättre fördelning av resurser.  
Elvira Laurien var vårt ombud på Mälarens vattenvårdsförbunds årsmöte. 

Deltagande, möten, konferenser mm. 
Länsförbundet hade en kunskapsdag den 10/11 på Riksföreningens kansli för hela regionen. 
Det var en givande och inspirerande arbetsdag för nya och gamla medlemmar i samarbete 
med Riks. Dagen inleddes med korta föreläsningar om tre ämnen: medlemsengagemang, tid 
för våtmark – 150 år av dikning och sjösänkning samt påverka kommunernas 
naturvårdsarbete. På eftermiddagen bestod programmet av fördjupning och samvaro i 
studiegrupper.  
Styrelsemedlemmar har deltagit i: tankesmedja för friluftsliv och flora-/faunavårdskonferens. 

Riksstämman i Uppsala  
Den 16/6-17/6 hade Naturskyddsföreningen sin riksstämma i Uppsala. Dagen innan passade 
vi på att bjuda in allmänheten till en naturfest i Stadsträdgården som lyfte fram det stora, 
breda, aktiva ideella engagemanget kring natur och miljö och visar vilken positiv kraft det har.  
Två rapporter från naturfesten bifogas. 
 
Samarbeten.  
Under året fortsatte projektet ”vitryggig hackspett”. Samverkansparter var riksföreningen, 
Upplands ornitologiska förening och länsförbundet. Vidare är länsförbundet medlem i 
Mälarens Vattenvårdsförbund. Uppstart av klimatstudenterna och samarbete med dem.

Verksamhet 
Under 2018 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt.
Regionkansliet för Uppland, Västmanland Sörmland är nu ett etablerat kansli.
Marianne Kahn var under 2018 anställd på 10% som arbetsgivare.  
Informationsmöte anordnades 30 oktober i Uppsala på temat Vad händer med förslaget 
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att slutförvara använt kärnbränsle i Forsmark?  
med representanter för MKG och Östhammars kommun efter förslag av Hans Jivander. 
Arrangerande föreningar var Naturskyddsföreningen Uppsala län och Svenska 
Turistföreningen, Uppsalaavdelningen.    
Weeping Willows julkonsert UKK 21/12-22/12  
Magnus Carlsson bjöd in Naturskyddsföreningen att vara med vid Weeping Willows 
julkonserter runt om i landet. Magnus promotar Naturskyddsföreningen högst påtagligt. Han 
hade också ett intressant och viktigt sommarprat i somras. Vi hade ett välbesökt bord där 
många köpte årets bok ”Ett hållbart liv 365 råd”. Vi som var på plats fick njuta av en fin 
julkonsert. 
 
 
Hemsidan 
Hemsidan har under 2018 skötts och uppdaterats av Kristina Keyzer.

Media 
Länsförbundet har förekommit i media ett flertal gånger under 2018. 

Tack 
Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och anställda runt om i länet för det arbete 
ni utfört inom föreningen under 2018. Det är tack vare ert engagemang för att skydda och 
framhålla vår värdefulla uppländska natur och miljö som föreningen har nått fortsatta 
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.
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Konsert UKK Weeping Willows: Magnus Carlsson och Ira Sundberg Länsförbundets 
styrelse. 
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Uppsala den 18 mars 2019

___________________________ ______________________________
Per Hedberg, ordförande                       Lars-Gustaf Persson, kassör

___________________________ ______________________________
Ulf Blomquist, ledamot Lara Tickle, ledamot

___________________________ ______________________________
Pekka Westin, ledamot Hans Hiller, sekreterare

___________________________ ______________________________
Marianne Kahn, vice ordförande                       Ira Sundberg, vice ordförande

___________________________ ______________________________
Rosmarie Sundström, ledamot                                      Elvira Laurien, ledamot

___________________________
Maria Gardfjell, ledamot
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