Verksamhetsberättelse 2016
Kretsstämma och styrelsens sammansättning
Vid kretsstämman den 10 mars 2016 valdes Elvy Löfvenberg till
föreningens och styrelsens ordförande. Till övriga styrelseledamöter
omvaldes Bernt Röndell, Christian Gottlieb, Eva Backlund och Helena du
Rées samt nyvaldes Andrew Quinn. Mötesordförande vid stämman var
Marianne Råberg från Hembygds-föreningen på Lidingö.
Som revisorer omvaldes Pia Hammarberg och Jan-Erik Andersson. Till
val-beredning utsågs Elise Sörgaard, Birgitta Stenberg och Markus Klar.
Vid kretsstämman antogs också delvis nya stadgar för kretsen.
Efter förhandlingarna presenterade sig kommunens nye naturchef Lars
Heins med vilken vi under året haft ett mycket gott samarbete. Som
avslutning på stämman berättade Marianne Råberg om
Hembygdsföreningens verksamhet varefter Eva Eiderström från
Riksföreningens Göteborgskansli höll ett föredrag om temat "miljövänlig
konsumtion".
Under året har Christian Gottlieb varit vice ordförande och tillika kassör
och Bernt Röndell har varit sekreterare. Eva Backlund har agerat som
föreningens kommunikatör och bl.a. ansvarat för föreningens hemsida.
Aktiviteter
En stor och viktig del av vår verksamhet är våra programpunkter, som vi
regelbundet annonserar på vår hemsida och i ett programblad som sprids
till de som meddelat att de vill ha informationen på detta sätt.
Ett av de syften som styr vår verksamhet (och Naturskyddsföreningens) är
att ”vi skall uppleva, upptäcka och utforska naturen och agera för att rädda
planeten”. Under 2016 arrangerade vi:
• Den 16 mars en gemensam träff med Lidingö stad för att presentera
och diskutera Stadens miljöprogram 2016 – 2020.
• Den 2 april en tidig morgonvandring från Hustegaholm längs
Grååviken och tillbaka
• Den 16 april en exkursion för att möta våren bland grod- och
kräldjur på Långängen

•
•

•

Den 15 maj lyssnade vi på vårfåglar och insektssurr och tittade på
blommor mellan Elfvik och Fågelöudde
Den 31 oktober lyssnade vi på Brutus Östling – fågelfotograf –
som höll en föreläsning om ”Magiska möten i fågelmarker”. Vi
arrangerade i samarbete med Lidingö fotoklubb, Lidingö
ornitologiska Förening och Friluftsfrämjandet Lidingö.
Den 14 november teaterföreställningen Grismanifestet i Stadshuset.
Det handlade om vad vi som konsumenter kan göra för att påverka
djurhållning och att vår mat produceras på ett hållbart sätt?

Ett annat av våra syften är att ”vi bevakar natur- och miljöskyddsfrågor så
att det natur- och miljöarbete stadens tjänstemän och politiker utför för att
utveckla Lidingö stad inte leder till onödiga skador på naturen”. Under året
har vi lämnat synpunkter på:
• Lidingö stads miljöprogram för 2016 – 2020
• Stadens förslag till skötselplan för ängen vid Södergarn. Hösten
2016 återställdes och röjdes ängen som nu har fått tillbaka sina
stora öppna ytor.
• Det fortsatta arbetet med Lidingös ”blåplan” och där särskilt
Kottlasjön
• Lidingö stads förslag till att delvis använda ”Karins mosse” som
regleringsmagasin
• Den utökade belysningen av Lidingöloppets spår. Det räcker nu.
• Lidingö stads föreslagna planprogram för Högsätra
I övrigt har vi fortsatt samarbetet med andra ideella föreningar i Lidingö i
Skogsgruppen liksom i Lidingö vänner. Vi var också aktiva och
närvarande på Elfviksgårdsdagen 11 september. Vi har fortlöpande haft
kontakter med kommunekologen och med politiska partier i olika frågor.
Kontakterna med Lidingö stads naturchef, Lars Heins, har fortsatt och vi
har förhoppningar om att möten mellan Lidingös ideella föreningar och
Lidingö stads tjänstemän och politiker om miljö- och naturvårdsfrågor
skall komma att schemaläggas och ske i stadens regi ca två gånger per år.

Hemsidan - lidingo.naturskyddsforeningen.se
Antalet besök på vår hemsida fortsätter att öka och tog under 2016 ett
rejält kliv uppåt. År 2014 skedde 2087 besök, år 2015 2847 besök och år
2016 3454 besök.
Hemsidan blir också allt viktigare för styrelsen i vår kommunikation med
våra medlemmar. I enlighet med vår kommunikationsplan vill vi använda
vår hemsida till att tillkännagöra våra yttranden, publicera våra
ställningstaganden och redovisa vår verksamhetsberättelse så att våra
medlemmar (och andra intresserade lidingöbor) hela tiden skall veta vad vi
gör. Via webbsidan, men också via vår e-post brevlåda och via direkta
kontakter med medlemmarna i styrelsen, är det möjligt för alla att lämna
synpunkter på och förslag till vårt arbete.
Under året har vi arbetat fram ”ny” webbinformation under ”Naturpärlor”
baserade på boken ”Naturpärlor på Lidingö – en utflyktsguide” av Folke
och Virginia Kustvall Larsson.
Till sist – Tack
Carl-Johan Mannheim – fågelvandring
Thorbjörn Peterson – grod- och kräldjursvandring
Folke Larsson och Virginia Kustvall – vårfåglar, blommor och insektssurr
samt underlag till uppgradering av Naturpärlor på hemsidan
Eddie Granlund – bilder i hemsidans sidhuvud
och för ”Livet vid rävgrytet”
Göran Quick för allt som har behövt skrivas ut och kopieras
Styrelsen i februari 2017

