NF Verksamhetsberättelse 2016
Att skydda naturen kräver många sorters engagemang och våren 2016 blev mycket aktiv för
Skelleftekretsen. I april ordnade vi klädbytardag och en cafékväll om ekologisk odling. Vi deltog i
kommunens berättarfestival, och samlades en kväll för att berätta våra bästa naturminnen. På
riksnivå startade en kampanj kring kemikalier. Vi ordnade en föreläsning om kemikalier av Ann
Helen Häggrud.
I maj deltog vi i kommunens Sagofest för förskolebarn, på Nordanå och 21-22 maj var vi med och
stödde den konferens om de finska kärnkraftplanerna som ordnades av Kärnkraftsfritt Bottenviken
(KKBV). Mer naturnära arrangemang har vi förstås också haft, t ex den sedvanliga fågelutflykten
och Naturnatten. Denna ljusa natt inleddes i år med musik och sång!
Kretsen har även jobbat med Naturstigen på Vitberget. Den har delvis dragits om, fått bättre
skyltning och information.Vi deltog som vanligt i kommunens arrangemang Vitbergets dag och
strax därefter ordnade vi en barnteaterföreställning - just på Vitberget. Teater Bartolinis från
Skellefteå satte upp ett tält och spelade sin egen ”Stigen” som har skogens mystik som tema.
I juni deltog vi i NF:s Riksstämma i Norrköping.
Cykeldag ordnades i september då folk fick prova elcyklar. Det blev också en skogsutflykt med
Patrik Nygren och Lill Eilertsen som guider, liksom en svamputflykt.
Vi nosade upp kemispåret igen och ordnade en cafékväll där deltagarna fick lära sig göra eget,
miljövänliga deo.
Teater blev det en gång till när Scenkonstgruppen i oktober kom till oss med Grismanifestet, en pjäs
om djurhållning som spelades i Arenan på Campus. I november samarbetade vi med KKBV om en
kärnkraftsutställning på Stadsbiblioteket.
Debattinlägg och yttranden hör till verksamheten och vi gjorde under året flera sådana - om skog,
energi, kärnkraft, vindkraftplaner m m.
Vi har hunnit med en hel del, men vi vill väldigt gärna ha fler aktiva, i flera arbetsgrupper. För att nå
ditåt har vi Medlemsvård som ett mål på vår agenda. Bl a ringer vi runt till nya medlemmar, skickar
ut gruppmejl om våra aktiviteter och facebookar. Sånt kan vi behöva hjälp med.
Välkommen att bli aktiv i Skelleftekretsen 2017.
Styrelsen

