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Verksamhetsberättelse 2009
Föreningens syfte och ändamål
Naturskyddsföreningen vill med aktivt arbete med klimat- och naturfrågor medverka till att vi
som bor i Strängnäs skall minska vår miljöpåverkan och sträva efter ett uthålligt samhälle i
balans med naturen och jordens resurser samt att bevara den biologiska mångfalden.
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Verksamheten under året
Allmänt
Vid utgången av år 2009 hade föreningen 439 huvudmedlemmar. Med familjemedlemmarna
inräknade var antalet 767 - en minskning med två stycken sedan förra året på grund av
avflyttning från orten. Flera tecken tyder på ett ökat engagemang i aktuella naturskyddsfrågor.
För kommande år bör vi lägga mer krut på att uppmuntra våra sympatisörer till att teckna
medlemskap.
Styrelsen har haft sammanlagt elva protokollförda sammanträden: 03-18, 04-21, 05-12, 06-11,
08-12, 09-09. 10-15, 11-11, 12-07, 2010-01-11 och 2010-02-18.
Styrelsen har, i likhet med tidigare år, arbetsgrupper för följande speciella verksamheter:
Gorsingelund
Årets söndagsträffar är genomförda med bland annat uppmärkning av områdets stigar. Det
finns 3 st i olika längder. Gul markering är cirka 1600 m och sträcker sig runt hela området.
Arbetet med slyröjning fortsätter enligt skötselplan för området. Ett välbesökt inslag var
Naturdagen/-natta som genomfördes med Studiefrämjandets medlemsorganisationer.
Strängnäs Svampklubb
Svampgruppen inom Strängnäs Naturskyddsförening använder fr o m 2002 namnet
”Strängnäs Svampklubb” av praktiska skäl.
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Klubben arbetar i studiecirkelform och har träffats vid 12 olika tillfällen under 2009. Tre av
dessa möten har varit utlysta i föreningens program då de utgjort programpunkter riktade till
allmänheten, nämligen föreningens officiella svamputflykt på en lördag vilken följts upp med
svamputställning på fältstationen Rördrommen på söndagen och på Multeum under
måndagen.
Majoriteten av övriga mötestillfällen har utgjorts av inventering av svampfloran på en rad
olika lokaler i Strängnäs-trakten, bl a i föreningens kampanjskog Gorsingelund. Några av
dessa har gjorts i samarbete med Söderortens Svampklubb. Av speciellt intresse är de tre
lokaler i Strängnäs närhet för bombmurkla vilka vi har undersökt kontinuerligt sedan
upptäckten 2002. Intressanta fynd har rapporterats till hemsidan ”Svampguiden” och kommer
också att rapporteras till Artportalen.
Under året har vi fortsatt att arbeta med en uppsats om svampfloran i Strängnäs kommun samt
löst problemet med vilken typ av material som behövs till klubbens svampherbarium
”Herbarium Mycologicum Strengnensis” och planerar nu att under det nya verksamhetsåret
processa de kollekter som samlats in under tidigare säsonger.
Rördrommen/Sörfjärden
Samverkan har skett med vår grannförening i Eskilstuna främst i frågor avseende våtmarker
och den ökande gåsstammen, med ornitologerna i Strängnäs och Eskilstuna samt med
Eskilstuna biodlarförening.
Tätortsnära skog
Möte om projektet ”Barnens skogar” ägde rum på rikskansliet i januari. Märta Berg och flera
intressanta föreläsare, med goda exempel på hur arbete med barnens skogar kunde se ut,
stimulerade oss att gå vidare och deltaga i projektet ”Skogen som klassrum”.
Elisabeth Åfors från Skogsstyrelsen informerades, i februari, om vår kartläggning av
Strängnäs stads skolors skogar. Dessutom informerade styrelsen om andra intressanta
tätortsnära skogar.
Stor kraft lades på projektet ”Skogen som klassrum”, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen på riks-och lokalnivå samt Naturskolepedagoger. I Strängnäs fick personalen på
fem skolor, med åk F-5, gratis utomhusfortbildning dels i augusti före skolstart och dels i
oktober den sk höstlovsveckan, v 44. Deltagande skolor var Tosteröskolan, Åkerskolan,
Finningeskolan, Fogdö skola och Härads skola. Målet med projektet var att
•
•
•

•

Alla barn ska få möjlighet att vistas i skogen runt knuten.
Kommunen bevarar alla skogar inom 300 m från en skola/förskola.
Kommunen utvecklar en plan för tillgänglighet, skydd och hållbar skötsel av den
tätortsnära skogen, gärna med fokus på barn. Denna bör inkluderas i befintliga
dokument exempelvis grönplanen.
Kommunen ska ge stöd till fortbildning för lärare i utomhuspedagogik.

För att nå ut till politiker om ”Skogen som klassrum” skickades ett personligt mail . Teknikoch fritidsnämnden, Plan- och byggnämnden, Miljö- och räddningsnämnden och Rektors-
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konferensen fick en kort presentation före ordinarie möte under september månad. Tyvärr
deltog inga politiker under skoldagarna. Ett tidningsreportage i Strängnäs tidning gjorde att
många kommuninvånare och personal på andra skolor blev informerade om aktiviteten.
Pedagogerna upplevde dagarna som inspirerande med många praktiska tips om verksamheter
utomhus.
Övriga aktiviteter
• Sedvanlig medverkan genomfördes på Mälardagen 23 augusti. I samverkan med
Rördrommen bemannade vi en monter i Västervikshamnen. Här försökte vi åskådliggöra
alla våra verksamheter på ett pedagogiskt sätt, bland annat hur insektspreparering går till.
Viss framgång i detta kunde noteras. Vi informerade om klimatfrågan och betydelsen av
våra tätortsnära skogar samt svarade på frågor från alla intresserade besökare. Ett flertal
nya medlemmar värvades
• Föreningen har under året aktivt verkat för att åstadkomma en för natur och människor
miljövänligare planering av vindkraftutbyggnaden inom kommunen, innebärande att
bl.a. Mälarens stränder och öar skulle undantas från uppförande av vindkraftverk för att i
stället främst lokaliseras till redan exploaterade områden vid t.ex. motorvägar, järnvägar,
industriområden och kraftledningsgator. I detta ärende har såväl länsstyrelsen som
kommunen tillskrivits samt en motion angående begäran om att ta fram en policy för
lokalisering av vindkraftverk ingivits till Naturskyddsföreningens riksförening.
• Det årliga evenemanget Naturnatta arrangerades 5-6 vid Gorsingelund i viss konkurrens
med nationaldagsfirandet. Främst ljusfångst av nattfjärilar stod på programmet. Ogynnsam
väderlek i form av kyla och blåst gjorde emellertid jakten mindre framgångsrik.
• Hot mot Strängnäs tätortsnära skogar bevakas ständigt. En förnyad detaljplan för
Bresshammarskogen, med nyproduktion av 400 bostäder, gav upphov till ett förnyat
yttrande från Strängnäs Naturskyddsförening i ärendet.” Bevara skogen som
rekreationsskog och tillåt ingen ny byggnation”.
• En utflykt till den vackra Lindön genomfördes den 26 sept – åtta medlemmar deltog i
utflykten.
• Föreningen deltar tillsammans med Länsstyrelsen Sörmlandslän,Jägarna,Viltskadecenter,
Lantbrukarna i Sörfjärdenområdet, Ornitologerna i Eskilstuna och Strängnäs samt
Naturskyddsföreningen i Eskilstuna i projektet Gåsbetesåkrar som genomföres i
anslutning till Sörfjärden.
• Några samarrangemang har genomförts bl.a. föredrag om Vildsvin samt visade Ingemar
Lind en film beskrivande tre framstående ornitologer varav en var Lars Boberg.
Ekonomi:
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen per
bokslutsdagen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.
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Balansräkning
2009-12-31

2008-12-31

Tillgångar
Bank
Summa tillgångar

41 214
41 214

41 068
41 068

Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Summa eget kapital

37 427
3 787
41 214

45 748
-8 321
37 427

0
0

0
3 641

41 214

41 068

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
Ansvarsförbindelser
Ställda panter

Inga
Inga

Inga
Inga
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Resultaträkning
2009

2008

Intäkter
Medlemsavgifter
Kretsvärvarpremie
Övriga intäkter
Summa intäkter

12 620
0
2 625
15 245

10 218
600
2 120
12 938

Kostnader
Gorsingelund
Tätortsnära skog
Föreningsstämma
Styrelsemöten
Övriga möten
Föredragshållare
Annonsering och porto
Trycksaker
Kontorsmaterial
Bidrag och gåvor
Bankkostnader
Summa kostnader

728
726
2 894
2 050
363
0
1 122
1 898
190
737
750
11 458

224
280
3 809
2 750
2 968
7 576
611
734
175
1 382
750
21 259

3 787

-8 321

Årets verksamhetsresultat

Strängnäs den 17 mars 2010
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