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    Naturskyddsföreningen 
    Uppsala län 

    Verksamhetsberättelse 2019 

 

Bilden är från naturfesten vid Gula villan i Stadsträdgården den 14/9.  
Fotograf: Kristina Keyzer. 
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Inledning 
Under 2019 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 100% tjänst. Kansliet arbetar utan lokal; kontakt med kansliet 
sker via telefon och mail och genom att verksamhetsutvecklaren besöker kretsar och 
länsförbund.

Inledning	 3

Medlemmar	 4

Länsstämma	 4

Styrelse	 4

Revisorer	 5

Valberedning	 5

Yttranden mm.	 5

Ekonomi	 5


Anställda	 5

Representation	 5


Deltagande, möten, konferenser mm. Styrelsemedlemmar har deltagit 
i: Rikskonferens i Kristianstad, länsordförandekonferens, rättegång 
kärnavfall, studiefrämjandets årsmöte, MKG:s årsmöte och 
Upplandsbyggds hållbarhetsfest. På ett styrelsemöte inleddes mötet 
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Medlemmar 
Under 2019 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 12319 medlemmar. Det innebär en 
ökning med 641 medlemmar sedan 2018 då medlemsantalet var 11678. Totalt gav detta en 
återbäring på 84 060 kr till länsförbundet. 

Krets/Länsförbund: Antal medlemmar

Länsstämma  
Länsstämma hölls den 28 april på Staffansgården i Knivsta. Efter stämman gjordes en 
rundvandring i Trunsta träsk med Ulf Swenson som guide. 

Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2019 följande ledamöter:

2019-01-01 – 2019-04-27                      2019-04-28 - 2019-12-31
Ordförande Per Hedberg                                            Ordförande Per Hedberg
Sekreterare Hans Hiller                      Vice ordförande Ira Sundberg
Vice ordförande Marianne Kahn                                   Vice ordförande Marianne Kahn
Vice ordförande Ira Sundberg                                       Sekreterare Hans Hiller                                                            

Kassör Lars-Gustaf Persson
Kassör: Lars-Gustaf Persson                                         Ledamot Ulf Blomquist

2018 2019 Förändring +/-

Naturskyddsföreningen Uppsala 
län

11 678 12319 + 641

Naturskyddsföreningen Uppsala 8 937 9507 + 570

Naturskyddsföreningen Enköping 854 902 + 48

Naturskyddsföreningen Östhammar 490 512 + 22

Naturskyddsföreningen Älvkarleby 301 292 - 9

Naturskyddsföreningen Tierp 471 463 - 8

Naturskyddsföreningen Heby 215 220 + 5

Naturskyddsföreningen Håbo 410 423 + 13
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Ledamot Pekka Westin                       Ledamot Pekka Westin
Ledamot Elvira Laurien                       Ledamot Lara Tickle                                                                                        
Ledamot Maria Gardfjell                                               Ledamot Ulrika Lernefalk             
Ledamot Lara Tickle                    Ledamot Maria Gardfjell
Ledamot Rosmarie Sundström  
Ledamot Ulf Blomquist 

                                        

Styrelsemöten 
Under 2019 hade länsförbundet nio protokollförda styrelsemöten: 7 januari, 11 februari,  
18 mars, 28 april, 6 maj, 21 augusti, 9 september, 21 oktober och 2 december. Vi hade också 
en planeringskonferens 27/1. 

Revisorer 
Revisorer har varit Samuel Westin (fram till årsmötet) och Anna-Lena Byegård.  
Magnus Mattisson ersatte Samuel Westin vid årsmötet. Inga suppleanter valdes vid årsmötet. 

Valberedning 
Vakant.

Yttranden mm. 
Länsförbundet har lämnat diverse yttranden: bla mellanlagring av kärnavfall. 

Ekonomi 
Resultatet för hela föreningen för 2019 är – 258 886 kr. Balansräkningen per den 31/12 2019 
omsluter 337 440 kr. Resultat och balansräkning bifogas. Vi har ekonomiskt stött 
Klimatstudenterna.
  
Bildande av ny krets i Knivsta 
En ny krets bildades i Knivsta den 28/8. 

Anställda  
Kristina Keyzer är anställd som verksamhetsutvecklare för regionkansliet i Mälardalen. Hon 
har varit anställd på 70% av en heltid tom 31 januari och 100% from 1 februari.

Representation 
Ylva Lundh var vår representant i MKG:s styrelse och dess ordförande under året.  
Hans Jivander var suppleant. 
Våra representanter i Viltförvaltningsdelegationen var Lara Tickle och Emil Nilsson 
(Rovdjursföreningen), suppleanter var Marianne Kahn (för Lara) och Lars Karlsson (för 
Emil).
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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 vid flera seminarier om kärnavfall. 
Ira Sundberg har varit vår representant i Länsstyrelsens miljö- och klimatråd.  
Marianne Kahn och Ira Sundberg har deltagit i Regional utvecklingsstrategi för Region 
Uppsala. 

Deltagande, möten, konferenser mm. 
Styrelsemedlemmar har deltagit i: Rikskonferens i Kristianstad, länsordförandekonferens, 
rättegång kärnavfall, studiefrämjandets årsmöte, MKG:s årsmöte och Upplandsbyggds 
hållbarhetsfest. På ett styrelsemöte inleddes mötet med diskussion: Zennströms 
klimatförändringsinitiativ representerad av Laila Mendy som berättade om ett projekt att 
förvandla Uppsala tillsammans och skapa partnerskap för en hållbar, kreativ och rättvis stad. 
Delar av styrelsen var med på invigningen av en naturstig i Florarna. 

Naturfesten vid Gula Villan i Stadsträdgården 14/9 
Vi arrangerade en naturfest där följande programpunkter ingick: 
Afrikagrupperna Hotet mot det fria fröet. Hur arbetar vi för ett mer hållbart jordbruk där alla 
har rätt att använda lokala fröer? 
 
Klimatlätt är ett samarbetsinitiativ och en satsning med syfte att stötta och hjälpa de som bor 
och jobbar i Uppsala län på vägen till ett mer klimatsmart liv. Med Adam Wallin, från 
Uppsalakretsen. 
 
Sju Synder i Djurturism med Lara Tickle från Länsförbundet 

Klimataktion i Uppsala med Tomas Lohammar från Uppsalakretsen 

Att gå ut i naturen och in i sig själv. Vad händer i kroppen och hjärnan när man är ute i 
naturen? Den senaste forskningen med psykologen Ira Sundberg. Vandra mellan tallarna. Ta 
chansen att följa med på denna annorlunda och avkopplande tur där vi vandrar tysta 
tillsammans genom skogen. 

Trädkramarna- en kabaré om miljökamp och vår stund på jorden. 
I en salig blandning av humor och allvar gestaltas en absurd verklighet. Med teater, sång och 
musik berättar kabaréduon om miljö, mod och behovet av förändring. Allt för att inspirera 
till visioner om en bättre verklighet och handling för förändring. Av och med 
kabarégruppen Sweet Dreams. Trädkramarna följdes av en workshop. Med interaktiva och 
lättsamma former utlovas skratt mitt i allvaret. 
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Uppsalanatten – full av fladdermusljud – Avslöjande föredrag och guidningar om vad som 
pågår utomhus i mörkret. Med Johnny de Jong, fladdermusexpert och forskningsledare på 
Centrum för biologisk mångfald på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU   
 
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 2019 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt.
Regionkansliet för Uppland, Västmanland Sörmland är nu ett etablerat kansli.
Marianne Kahn var under 2019 anställd på 10% som arbetsgivare. 

Utflykter för naturovana som Kristina Keyzer har jobbat med: 
Älvkarlebykretsen (tillsammans med Kristina) arrangerade den första utflykten till Billudden 
den 7/9 för naturovana och invandrargrupper (44 st var med på utflykten). Studiefrämjandet 
och kulturföreningen för kvinnor var medarrangörer. 
Tanken är att övriga kretsar kan samarbeta och anordna utflykter för naturovana. Ett krav är 
att man ska kunna åka kommunalt till utflyktsplatserna. 
Vi arrangerade också en konferens med kretsansvariga i Uppsala och handla 
miljövänligtupptakten i Uppsala samt var medarrangör till ett studiebesök på Forsmark. 
 
Hemsidan 
Hemsidan har under 2019 skötts och uppdaterats av Kristina Keyzer.

Media 
Länsförbundet har förekommit i media ett flertal gånger under 2019. 

Tack 
Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och anställda runt om i länet för det arbete 
ni utfört inom föreningen under 2019. 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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Utflykt till Billudden 7/9. Fotograf: Kristina Keyzer.
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Uppsala den 19 april 2020

___________________________ ______________________________
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

___________________________ ______________________________
Maria Gardfjell, ledamot                                               Ulrika Lernefalk, ledamot
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