
          Vindelnkretsen

  

 Verksamhetsberättelse
            för år 2015
                                                   
Vid årets slut var vi totalt 134 medlemmar
inom vår krets, mot 139 vid samma tid 
förra året. 

Styrelsen har fr.o.m. årsmötet
bestått av följande personer:

Kerstin Sandqvist-Larsson - vice ordförande  
Lars-Göran Nilsson - sekreterare
Jan-Olof Lundström – kassör, postmottagare,
                                    webansvarig                  
Anders Backman - ledamot
Mikaela Israelsson - ledamot
Sara Larsson - suppleant
Eva Lövgren - suppleant

Styrelsen har haft 6 protokollförda
Styrelsemöten: 21/1, 10/2, (31/3= konst.möte),
6/5, 9/9 och 17/11.

Årsmöte hölls onsdagen den 18 mars i
Vindelgallerian i Vindeln.
Årsmötet bordlade frågan om ordförande-
posten.
Valberedningen föreslog att 7 personer skulle
ingå i styrelsen, vilket också blev årsmötets 
beslut.  
Årsmötet beslutade, att uppdra styrelsen att 
bestämma vilka som skulle vara ordinarie 
resp. suppleanter i samband med 
konstituerande möte. 

Vid konstituerande möte den 31/3 beslutade 
styrelsen att följande skulle vara ordinarie
ledamöter:

 Kerstin Sandqvist-Larsson
 Lars-Göran Nilsson
 Jan-Olof Lundström
 Anders Backman(nyval)
 Mikaela Israelsson

Till suppleanter utsågs:
 Eva Lövgren(nyval)
 Sara Larsson

Björn Forsberg har avsagt sig styrelseuppdrag

Mandatperioden är som nu ett år, men efter 
årsmöte 2016-03-15, ändras mandattiden till 
2 år för styrelseledamöter. 
Orförande väljs på 1 år.

 - Beslutades om anpassning av vindelkretsens
stadgar i enlighet med  Riks stadgar.
       
- Kerstin informerade om Länsstämman i 
Lycksele den 18 april.

- Birgitta H. Tipsade om gemensam aktivitet 
med Vännäs IOGT.

- Medlemsutskick:
”Vårens/sommarens program 2015” delgavs 
årsmötet.

Efter årsmötet bjöds alla på ekologiskt fika.
Därefter tog Rolf Rubensson och Rune 
Eriksson över. De föreläste och visade bilder 
om projektet Fäbolidens vindkraftverk
(Vindelns kommun). 
Vindkaftparken började byggas 2007 och 
beräknas vara klar i februari 2016.
25 vindkraftstorn har då byggts till en kostnad
på ca 1,2 miljarder.
10 personer lyssnade på föreläsningen.



Arrangemang och utflykter

23-26 jan. Fågelräkning vid fågelbordet.
För tionde året i rad genomfördes SOF-
kampanjen ”Vinterfåglar inpå knuten”.
Talgoxen sitter i orubbat bo som fågel-
matningarnas talrikaste fågel. Blåmesen tar 
sig förbi pilfinken för första gången på fem år.
Däremot går det utför för gulsparven, som 
rasar från fjärde till nionde plats.
Antalet rapporter var lägre i år. 

17/3 Fågelcirkel
Anders Backman startade upp en nybörjarkurs
i fågelskådning. Förutom kursledare var vi 13 
personer som deltog vid första cirkelträffen.
Vid andra träffen var vi 16 deltagare. Bl.a. 
gjorde vi då en exkursion till Kulbäcksliden 
för att lyssna på ugglor.Vid den tredje träffen 
var vi 5 personer. Intresserade cirkeldeltagare 
kunde via Daniella (Studiefrämjandet) 
beställa fågelboken ”Fågelguiden”. 
Fågelkursen avslutades med gemensam 
utflykt i samband med Fågelskådningens dag 
den 3 maj.

18/4 Klädbytardagen 
För fjärde året i rad anordnades i Vindeln 
klädbytardagen. 
4 personer(Kerstin,Eva,Sara och Emelie)
hjäptes åt med förberedelser och efterarbete.
I år var det ett 60-tal intresserade personer
som kom till Studiefrämjandets lokaler.  
Många fyndade och bytte kläder. Ca 200 
plagg bytte ägare. Eva Lövgren fotograferade.
De kläder som blev över lämnades till 
Centrumkyrkans insamling. Därifrån 
transporteras kläderna till behövande i 
Ukraina.
Klädquiset resulterade i 21 svar, som 
skickades in till Riks.

Syftet med klädbytardagen är att göra 
miljönytta och medvetandegöra bytes-
alternativens fördelar både vad gäller 
ekonomi och miljö. Många inflyttade från 
andra länder deltog. Ett reportage från 
klädbytardagen var infört i tidningen 
Västerbottningen.

3/5  Fågelskådningens dag.
(Samarr.med Västerbottens ornitologiska 
förening)
I år gjorde vi en utflykt till bl.a.Umedeltat 
vid Bergön, där vi beskådade många 
intressanta fågelarter. Vi besökte sex olika 
fågelställen. Vid Villanäs kunde vi bl.a.iaktta 
den för oss sällsynta ägretthägern.
Vi fortsatte till Brånsjön i Vännäs och 
avslutade utflykten i närheten av Tvärålund.
Vi var 13 personer som deltog. Flera av oss 
tyckte det var en lyckad avslutning av den, 
under våren, genomförda fågelkursen under 
ledning av den kunnige Anders Backman.

16/5 ”Gå och få”
Projekt- Vän i Vindeln arbetar med att 
intregera nyanlända att få möjlighet att träffa 
ortsbor.
Det fanns en tipspromenad i samhället och 
dessutom utlagda saker i lådor, som folk ställt
ut och där kunde man byta till sig prylar.
Arrangemanget avslutades med grillning uppe
vid hembygdsgården där vi deltog med 
naturinformation.
För arrangemanget stod Vän i Vindeln och 
studiefrämjandet.



30/5 Vårmarknad i Vindeln
Svensk Handel i Vindeln arrangerar denna 
marknad längs affärsgatan i Vindelns 
centrum.
NF-kretsen deltog med bord, partytält och en 
nyinköpt beach-flagga med texten ”Natur-
skyddsföreningen”.
Vi delade ut böcker, material, blanketter för 
ansökan om medlemskap. Alla som deltog i 
vårt ”Vilda grannar-quiz” belönades med 
fröpåsar.  

13/6 Exkursion Degerö-stormyr
Mikael Ottosson från SLU och projektledare 
Ottilia Johansson guidade oss ut till 
Hightec-anläggningen ute på Degerö-stormyr.
På stigen ut till myren fick vi ta del av 
Ottilia Johanssons ”lavförsök”. 
10 -15  granar har byggts in med ca 6 m höga 
s.k.” älgtorn”. Med olika mätmetoder kan 
man mäta lavars tillväxt och påverkan av bl.a.
luftens kväve.
Hennes avhandling (2011) finns på Umeå 
universitet om man vill läsa mer.
I Västerbotten finns 2  s.k. svenska ICOS-
stationer (Degerö-Stormyr och Svartberget).
Med hjälp av ekosystemstationen ute på 
myren kan man via insamlande av data bl,a, 
följa inverkan på globala atmosfärs-
koncentrationer av växthusgaser.
Utflykten avslutades med fika utanför den 
nybyggda kojan vid myren.
9 personer deltog.

25/7 Ängens dag/Slåtter på Brattåker     
(Ett samarr. med Umekretsen)
Den sedvanliga lieslåttern uppe på Brattåker 
hade lockat 4 tappra, som mejade gräs på en 
mindre yta. För de större ytorna kom sedan 
Oskar Strömgren från Vännforsbäck med häst
och slåttermaskin och fullföljde slåttern.
Allt för att bevara de årligen återkommande 
ängsväxterna.

Vi fick se ett konkret resultat av våra 
ansträngningar, då en entomolog hade kommit
ända från Umeå för att ta del av den stora 
artrikedomen av fjärilar, som förekommer 
uppe på Brattäker.
Bidrag från EU:s miljöstöd betalade 
aktiviteten.
Det bjöds på slåtterlunch dvs. filbryta, rökt 
fläsk, bröd och kaffe m.m.

15/8  Nationalälvdagen
Som vanligt en familjedag med flera  
spännande aktiviteter runt Kvarnenområdet. 
Vi fick besök av Naturskyddsföreningens 
föreningskonsulent André Nyström. 
Han var intresserad av att besöka 
kvarnområdet och även se hur vi deltog i 
arrangemanget.
Priset till Årets Vindelälvare gick till Janne 
Norén, företagare inom forsränning.
Dagen avslutades med att kretsen på 
sedvanligt sätt placerade marschaller på 
spannen längs landsvägsbron som leder över 
Vindelälven.
Ett 30-tal personer kom för att delta i och 
beskåda tändningen av marschallerna i 
skymningen på kvällen.
Ett uppskattat inslag för förbipasserande fot-
gängare och bilister i kvällningen.
ICA hade även i år sponsrat marschallerna.

V.40 -41 ”Handla miljövänligt-veckan”.
Miljövänliga veckan inföll i år under v. 40-41
Årets tema: EKO-mat och EKO-fika. 
Vi utmanade både ICA och Konsum med  
affischer och foldrar med temat EKO.
Kerstin fanns på plats på Konsum.



Andra arrangemang

Länsstämma
Vid länsstämman i Lycksele den 18 april 
deltog Kerstin från kretsen. Årets tema
var ”Hur gör vi för att intressera flera att bli 
medlem”. 
Från Riks medverkade Anneli Norling. 

Riksstämma
Till Naturskyddsföreningens riksstämma i 
Åre den 23-24 maj hade vi ingen deltagare.

Föreningskonsulent
Länsförbundets föreningskonsulent André
Nyström informerade vid kretsens 
styrelsemöte den 9 sept.

10/6 Tjäderbergets mångfaldspark
Ca ett år efter invigningen(4/6-14) inbjöd 
SCA representanter för referensgruppen in till
en träff i Tjäderbergets mångfaldspark. 
Vi gjorde en rundvandring i den naturvårds-
brända och hyggesbrända skogen.
En inventering av insekter på asp, björk och 
tall gjordes med hjälp av olika fällor under 
2014. Inventeringen visar att den brända 
skogen är viktig för många arter av 
skalbaggar, steklar och flugor.
Vi var 13 personer ingående i referensgruppen
som tog del av slutrapporten. 
Från kretsen deltog Lars-Göran.
Ny träff med referensgruppen om ett år.

Övrigt

4 maj Naturkväll.
Hanna Johansson informerade kretsen och 
naturgruppen om det pågående LONA-
projektet nere vid kvarnområdet. Två ljud-
stationer med 20 fågelläten har iordningställts 
längs fågelstigen. Den 11 maj hjälpte kretsen  
till med att sätta upp 30 färggranna fågel-
holkar, som tillverkats av Christer Renman. 

Arrangemanget invigdes 26 maj med 
gemensam vandring längs den nya fågelstigen
och avslutades med grillning vid älven. 
Många nyanlända från andra länder deltog. 
Från kretsen deltog Anders och Lars-Göran.

17 sept. Miljögifter i barnens vardag. 
Konferensen fokuserade på miljö och hälsa 
och ingick i hållbarhetsveckan i Västerbotten 
14 -20 sept.  i Umeå. 
Från vår krets deltog Kerstin.

11 nov.Fäbolidens vindkraftverk
Martinssons arrrangerade visningen.
Kerstin från kretsen deltog.

12 nov. Klimatforum i Umeå
Kerstin och Anders deltog från kretsen.

2 dec I samband med julavslutning 
(=gemensamt för olika föreningar) berättade 
Leif Alperud från Västerbottens 
amatörgeologer, om olika mineraler och 
stenarter. Plats kulturverkstan.
Daniella från Studiefrämjandet avtackades. 

Föreningsregistrering
Vännäs motorklubb har ingått ett arrendeavtal
med Vindelns kommun ang. drift och skötsel 
av lokal vid plantskoleområdet.
50000 har avsatts till värmestuga.

Skogstelefonen                                
Lokal skogskontaktperson för NF-kretsen:
L-G Nilsson mobil 070-2310568

Hemsidor:
Jan-Olof är web-ansvarig för vår hemsida.
Adress: 
www.naturskyddsföreningen.se/vindeln  

Tipsa valberedarna:
Birgitta Häggström 073-2273769
(sammankallande)
Krister Jakobsson kan tänka sig att ingå i 
kommande valberedning.
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