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Verksamhetsberättelse 2010
Föreningens syfte och ändamål
Naturskyddsföreningen vill med aktivt arbete medverka till att vi som bor i Strängnäs
kommun 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 2010 hade föreningen 466 huvudmedlemmar (förra året 439). Med
familjemedlemmarna inräknade var antalet 798 (förra året 767) - en betydande ökning!
Ett tydligt tecken på ökat engagemang i aktuella naturskyddsfrågor. Mycket glädjande!
Styrelsen har haft sammanlagt nio protokollförda sammanträden: 03-17, 04-14, 05-26, 06-22,
08-26, 10-11, 11-22, 2011-01-10 och 2011-02-28.
Styrelsen har, i likhet med tidigare år, arbetsgrupper för följande speciella verksamheter:
Gorsingelund
Arbetet med slyröjning fortsätter enligt skötselplanen. På senaste träffen beslutades att
Öppethus i fortsättningen läggs på lördagar. Gorsingelund är omnämnt i Länsstyrelsens
projekt ”Mälarens inre skärgårdar” (MIA) som varar till och med 2014. Sedvanlig
MittiNaturendag har genomförts i samverkan med Studiefrämjandets medlemsorganisationer.
I år var besökarsiffrorna måttliga - kanske på grund av brist på barnaktiviteter. Samarbete med
SEVAB har inletts med utbyte av tjänster.
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 19 olika tillfällen under 2010. 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 också processat alla under tidigare säsonger insamlade kollekter till
klubbens svampherbarium ”Herbarium Mycologicum Strengnensis” vilket nu är uppdaterat.
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 / Projekt Bevara barnens skogar / Skogen som klassrum
”Projektet Bevara barnens skogar har till syfte att uppmärksamma behovet av att bevara och
tillgängliggöra skogar för barn.
Under 2009 och 2010 utvecklades projektet i och med att Naturskyddsföreningen tillsammans
med Naturskoleföreningen fick medel från Friluftsrådet (Naturvårdsverket) för att genomföra
fortbildningen i utomhuspedagogik Skogen som klassrum.”
Under år 2010 har två fortbildningsdagar ”Skogen som klassrum” under ledning av
naturskolepedagoger ägt rum på Mariefredsskolan, Vasaskolan och Stallarholmsskolan,
varvid två styrelsemedlemmar deltog vid varje aktivitet.
En tredje fortbildningsdag med förra årets deltagande Fogdö- Häradsskolorna, Tosterö- ÅkerLännaskolorna samt Finningeskolan har också ägt rum.
Några styrelsemedlemmar besökte kommunens rektorskonferens för att redovisa nuläget
avseende projektet Skogen som klassrum och väcka intresse för fortbildningen och dess
möjliga fortsättning 2011.
Inför valet 2010 deltog några styrelsemedlemmar i Strängnäs tidnings utfrågning av vad
föreningen ansåg vara viktigt. Detta resulterade i en tidningsartikel med nedanstående
rubriker:
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Ett Öppet brev till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har sänts
”Bevara barnens skogar” Stockholm 2010-10-11. Brevet kan läsas i sin helhet på vår
hemsida http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/sodermanland/strangnas/barnensskogar/
Övriga aktiviteter
• Naturnatten 5-6 juni genomfördes i år på Rördrommen tillsammans med Eskilstunakretsen. Bland annat studerades fåglar, fladdermöss och nattfjärilar av ett trettiotal
hängivna.
• Sedvanlig medverkan genomfördes på Mälardagen 21 augusti. Vid Västerviken fanns
Naturskyddsföreningens Bio Quiz , med sex tipsfrågor. Ca 80 personer inlämnade
svarsblanketten. Ett flertal barn fröbombade jord i en papperskruka för eget bruk.
• Föreningen har fortsatt att medverka i projektet Gåsbetesåkrar tillsammans med
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Jägarna, Viltskadecenter, Lantbrukarna i
Sörfjärdenområdet, Ornitologerna i Eskilstuna och Strängnäs samt
Naturskyddsföreningen i Eskilstuna.
• I höstas berättade den kände naturfotografen Ingemar Lind om fjällräven. En
föreläsnng i samverkan med Studiefrämjandet, Ornitologerna i Strängnäs samt
Svenska turistföreningens lokalavdelning.
• Ett föredrag om vildsvin har genomförts tillsammans med Jägarförbundets
lokalavdelning.
• Föreningen har representerat vid Studiefrämjandets och Naturskyddsföreningens
årsmöten (på riks- och länsnivå) samt Naturskyddsföreningens höstkonferens.
Ekonomi:
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen per
bokslutsdagen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.
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Balansräkning
2010-12-31

2009-12-31

Tillgångar
Bank
Summa tillgångar

37 656
37 656

41 214
41 214

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

41 214
-3 558
37 656

37 427
3 787
41 214

Summa skulder och eget kapital

37656

41 214

Ansvarsförbindelser
Ställda panter

Inga
Inga

Inga
Inga
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Resultaträkning
2010

2009

Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

12 280
100
12 380

12 620
2 625
15 245

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

2 118
279
158
626
2 550
7 623
938
0
0
875
0
771
15 938

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

Årets verksamhetsresultat

-3 558

3 787

Strängnäs den 16 mars 2011
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