Verksamhetsberättelse 2015

Kretsstämma och styrelsens sammansättning
Vid kretsstämman den 4 mars 2015 omvaldes Isak Isaksson till föreningens och styrelsens
ordförande. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Christian Gottlieb, Helena Klangemo, Elvy
Löfvenberg och Bernt Röndell samt nyvaldes Eva Backlund och Helena du Rées. Ledamöterna
Carl-Johan Mannheim och Sixten Hillerhag (fältbiologrepresentant) har avböjt omval.
Mötesordförande vid stämman var Inga Skoog, som är ordförande i Friluftsfrämjandets
lokalavdelning på Lidingö.
Som revisorer omvaldes Jan-Erik Andersson och Pia Hammarberg. Att utgöra valberedning
utsågs Elise Sörgaard, Birgitta Stenberg och Markus Klar.
Under året har Elvy Löfvenberg varit vice ordförande, Christian Gottlieb sekreterare och Helena
Klangemo kassör. Eva Backlund har ansvarat för föreningens hemsida.

Programpunkter
En viktig del av vår verksamhet är våra programpunkter, som vi annonserat i ett programblad för
hösten-vintern-våren 2015 och ett programblad för hösten 2016. Syftet är att sprida kunskap och
känsla för naturen och miljön. Göran Quick har varit behjälplig med tryck av programbladet.
Program inomhus: Johan Allmér från Ekologigruppen redovisade rapporten Biologisk mångfald i
Lidingö den 3/3. Efter årsmötesförhandlingarna den 4/4 rapporterade Bernt Röndell om den
pinfärska rapporten "State of Environment" från Europeiska miljöbyrån. Klas Ancker kåserade
om Sveriges skogar och framtidsvisioner vid ett möte den 19/10.
Program utomhus: Utomhusaktiviteterna både inleddes och avslutades med fågelvandringar
ledda av Carl-Johan Mannheim den 28/2 respektive den 12/12. Den 18/4 fagades björkängen vid
Södergarn. Torbjörn Peterson ledde grod- och kräldjurssafari den 19/4. Blomstervandring i
Ekbacken leddes den 20/5 av Karin Byström. Våren avslutades den 7/6 med en vandring längs
Kottlasjön och Stockbysjön under ledning av Virginia och Folke Kustvall Larsson.

Programpunkterna annonseras på hemsidan och vår ambition är att i efterhand rapportera på
hemsidan om alla genomförda program.
Övrigt
Föreningen har lämnat ett yttrande över remissförslaget till nytt miljöprogram för Lidingö.
För att strukturera styrelsens arbete har en kommunikationsplan utarbetats. Elvy Löfvenberg, Eva
Backlund och Bernt Röndell ansvarar för att planen fortlöpande hålls aktuell.
Vi har fortsatt arbetet med vård av björkängen vid Södergarn.
Föreningen samarbetar med andra ideella föreningar i Lidingö i Skogsgruppen.
Styrelsen har arbetat med revidering av föreningens stadgar. Förslaget kommer att underställas
årsmötet 2016.
Vi har deltagit i nätverket "Lidingö vänner".
Styrelsen har fortlöpande kontakter med kommunekologen och med politiska partier i olika
frågor.
Styrelsen i februari 2016

