Verksamhetsberättelse för 2018.
Naturskyddsföreningen i Skellefteå har under året genomfört 10 styrelsemöten
och ett årsmöte den 23 mars. Årsmötet bestod av 11 deltagare. På årsmötet
valdes undertecknad till ny ordförande.
Styrelsen har under året bestått av 6 personer.
Året 2018 började med ett diskussionsmöte och följdes ganska snart av ett
medlemsmöte där deltagarna såg filmen ”Sista skörden”.
Under året har också ett antal arbetsgrupper bildats. Skogsgrupp, Klimatgrupp,
Cykelgrupp, Klädbytargrupp och Naturstigsgrupp. Cykelgruppen deltog i
cykelns dag den 30 maj. Väldigt många personer kom på cykel och besökte
Naturskyddsföreningens station. Klädbytardagen genomfördes i april och var
besökt av 30 – 35 personer. Klädbytargruppen genomförde också ett
medlemsmöte med temat återbruk. Naturstigsgruppen jobbar aktivt med att
förnya och förbättra Naturstigen på Vitberget. Skogsgruppen hade sitt första
möte under våren. Klimatgruppen har träffats vid 10 tillfällen. Dessutom
genomfördes en klimatmarsch och vid ett annat tillfälle lämnades in ett
medborgarförslag till Skellefteå kommun. Facebook ”Klimat Skellefteå” har i
dagsläget ungefär 280 medlemmar men ökar för varje dag.
Vi har deltagit med bokbord när Johan Hammar var i Skellefteå och visade
bilder och höll föredrag om sötvatten.
Den 1 maj deltog c:a 20 personer i en fågelskådningsutflykt.
Vi har besökt ungdomens hus och även fritidsgården Holken i Kåge och berättat
om vår verksamhet. Under hösten har det genomförts en svamputflykt
tillsammans med ungdomarna i Schyst sommar gruppen.
I början av juni genomförde vi ett samarbete med Robertsforskretsen. Det var 18
deltagare som åkte till Gallejaur och upplevde naturen kring nybygget. Vi fick
även gå in i alla byggnaderna och se de väl bevarade inventarierna och fina
miljöerna.
Med integration i fokus var vi några ur styrelsen som träffade Brita Melin som
håller på med ett projekt med nysvenskar i Svenska Kyrkan.
På vår hem- och faceboksida har vi annonserat olika arrangemang så också på
vår kalender. Och en sak som vi alla gläds åt är att Naturskyddsföreningen i
Skellefteå har ökat medlemsantalet med c:a 350 medlemmar. Hurra!
Styrelsen

