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I anslutning till Kretsårsstämman:

Vi inleder stämman med kaffe/te och kakor och startar samtidigt stämman.
Efter presenteras föreningens arbete med synpunkter på några av Järfälla kommuns detaljplaner.

Naturskyddsföreningens i Järfälla kontaktadresser:
Adress: Box 2066, 176 02 Järfälla
Plusgiro: 91 36 33-4
Organisationsnummer: 813200-5433
Kretsens hemsida: jarfalla.naturskyddsforeningen.se
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Förslag till dagordning vid kretsstämman den 23 mars 2017

§1 Stämmans öppnande

§2 Fråga om stämman blivit känd för medlemmarna så som det står i stadgarna

§3 Val av ordförande för stämman 

§4 Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmans ordförande justera 
protokoller 

§6 Upprättande av röstlängd

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Revisorernas berättelse

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

§11 Fastställande om verksamhetens inriktning

§12 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt mandatperiod för dessa

§13 Val av ordförande av kretsen, tillika ordförande i styrelsen

§14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

§15 Eventuella fyllnadsval 

§16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

§17 Val av valberedning

§18 Ärenden som styrelsen förelägger stämman

§19 Ärenden som väckts genom motion

§20 Stämmans avslutande
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             NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA
                  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Verksamheten/Sponsorer
Jakobsbergs bibliotek har under 2016 ställt lokalen Hyllan till vårt förfogande för föreningens föreläsningar 
vid ett par tillfällen. 
Vi vill tacka Eon som levererat elen under 2016 till Naturinfo utan kostnad för oss. 
Vi vill också tacka Studiefrämjandet som tryckte kretsens årsprogram för 2016.

Styrelsens sammansättning 2016
Ordförande: Karin Hanze
Kassör: Sofia Mattsson
Sekreterare: Rullande
Övriga ordinarie ledamöter: Nicklas Johansson

Anneli Bengtsson
                                                                 Petter Nykvist

Styrelsesuppleant: Tomas Bergman

Fältbiologrepresentant: ingen representant

Revisorer: Bo Lindestam
Sören Christiansen

Revisorsuppleant: Allan Edblom

Valberedning: Inga valdes 2016
Eva Grönlund accepterade att vara styrelsen kontakt i frågan

Medlemsantal 
Kretsens egna siffror får vi direkt från medlemsregistret och anger hur många medlemmar vi hade den 
31/12. Rikskansliets siffror är beräknade från en metod som skall användas för ideella organisationer och 
anger det totala antalet medlemmar som stött föreningen med medlemskap under någon del av året. 
 

Kretsens egna siffror Siffror från kansliet
År Antal 

betalande
Inkl. 
familjemedlemmar

Antal 
betalande

Inkl.
familjemedlemmar

2016 962* 1680* 1018 1784
2015 940 1644 1024 1775
2014 930 1614 1005 1718

        * 1 febr 2017
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Järfällakretsens sammanträden
Kretsstämman hölls den 17 mars 2016 i Birgittassalen, Jakobsberg med 22 medlemmar närvarande. 
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret, inklusive konstituerande möte. 

Representation mm

 Kretsens representanter i FRIS, kommunens samrådsgrupp för friområdenas administration och vård,
har under året varit Karin Hanze, Kennet Andersson och Nicklas Johansson. FRIS-möten är numera 
begränsade till ett möte på vardera vår och höst.

 Samarbetet med Studiefrämjandet, som presenterar föreningens aktiviteter i sitt program. De trycker 
kretsens program sedan hösten 2014. 

 Kretsens kontakt med Rikskansliet har varit genom styrelsens ordförande, Karin Hanze.
 Föreningen samarbetar med Järfälla kommun och Järfälla Hembygdsförening vid olika aktiviteter 

med ängsskötsel på Snåltäppan, vid vägen mot Görvälns slott. Karin Hanze har representerat 
föreningen och även andra har deltagit vid fagning och slåtter. Maria Elvström har ansvarat för de tre
inventeringarna där ytterligare ett par botanister deltagit. Resultatet från inventeringarna lämnas till 
Järfälla kommun

 Medlemmar i och utanför styrelsen har deltagit vid krets- och länskonferenser på rikskansliet.

 Ingen medlem deltog vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i  Norrköping 

Programverksamheten 2016

 Programbladet för 2016 skickades för första gången ut till våra medlemmar som bilaga till 
Naturskyddsföreningens medlemstidning Natur. Programmet kom ut med tidningen under första 
halvan av februari och innehöll samtidigt kallelsen till Kretsårsstämman i mars. Formatet blev som 
planerat i A5, 12 sidor och i färg. Programmet har tryckts av Studiefrämjandet. Dit rapporterar vi 
också utfallet från de olika programaktiviteterna under året, samt anger antalet deltagare och hur 
många av dessa som är kvinnor. 
Annonsering av de olika aktiviteterna har skett genom Studiefrämjandet, genom lokaltidningen på 
kommunens annonssidor och i tidningen Mitt-i när det var möjligt. Ibland har också annonsering 
skett på lämpliga anslagstavlor i kommunen. Utöver det har våra aktiviteter synliggjorts i 
aktivitetskalendern på vår egen och andras lokalföreningars hemsidor. 
På detta sätt har vi också beslutat att distribuerat programmet för 2017. Indikationer finns att 
kostnaden kan komma att öka distribution med Sveriges Natur och styrelsen kommer att följa den 
fortsatta prisutvecklingen. Det vi har stött på som ett problem är också att det inte är så lätt att göra 
ett årsprogram, då framförhållningen behöver vara så lång att det är svårt att boka upp både ledare 
och vissa lokaler. Styrelsen har diskuterat detta under 2016 och överväger därför att skicka ut 
programmet via e-post i fortsättningen och ordinarie post till de som inte gett oss en e-postadress. På 
det sättet har vi större möjlighet att ta upp frågor som är aktuella. Ärendet kommer att tas upp på 
2017 år Kretsstämma 2017. 

 Så här har 2016 års programutbud sett ut, inklusive första programpunkten 2017:

 28 jan: Onda badankor i repris och annat elände – barns kemiska 
vardag.
Miljövetaren Petter Nykvist berättar om de gifter och kemikalier vi och våra barn utsätts 
för i vardagen. / Karin Hanze. 
22 deltagare (varav 9 kvinnor).
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 17 mars: Kretsstämma (Flyttad från 16 feb.)
Efter stämman berättar Katarina Ekestubbe, Järfällas kommunekolog, om sitt arbete inom
kommunen och de uppdrag som hon fått av den nya koalitionen i Järfälla. / Karin Hanze. 
22 (12 kv).

 20 april: Fagning på Snåltäppan 
Så här i mitten av april är det åter tid för fagning av Snåltäppan. Vi räfsar området fritt 
från gräs, löv och ris och skapar goda växtbetingelser för inventeringsområdet. / Karin 
Hanze. 14 (10 kv). 

 24 april: Grod- och kräldjursexkursion vid norra Säbysjön
Grod- och kräldjursexkursion på Järvafältet norr om Säbysjön med guidning av Niklas 
Dahlin. / Karin Hanze. 20 (10 kv)

 8 maj: Vernissage och nyinvigning av NaturInfo 
Naturskyddsföreningens NaturInfo inrymt i slottets gamla tvättstuga har under vintern 
genomgått en ordentlig förnyelse. / Mir Grebäck. Ca 100 (50 kv).

 8 maj: Inventering av Snåltäppan
Kom gärna och se hur en inventering går till! Inventeringen av Snåltäppan sker av 
botaniskt intresserade. / Eva Grönlund - Maria Elfström. 5 (5 kv).

 5 juni: Fågelkväll vid Säbysjön
En vandring runt södra delen av Säbysjön. / Kennet Andersson.
30 (20 kv).

 12 juni: Inventering av Snåltäppan
(Se info ovan den 8 maj.)
5 (5 kv).

 19 juni: De vilda blommornas dag 
En botanisk exkursion på ängen vid Stora Ängsnäs under ledning av botanisten Eva 
Grönlund.  25 (18 kv). 

 14 aug: Inventering av Snåltäppan
(Se info ovan den 8 maj.)
6 (6 kv).

 21 aug: Slåtter på Snåltäppan
I mitten av augusti är det tid att slå ängen och ge goda förutsättningar för kommande 
växtlighet. I samarbete med Hembygdsföreningen och Järfälla kommun. / Karin 
Hanze.18 (8 kv).

 28 aug: Svampexkursion runt Granskog
Vi fyller korgarna med god matsvamp och lär oss om andra svampar som är intressanta 
och viktiga att känna till. / Eva Grönlund. 
33 (20 kv). 

 September: (Det blev ingen höstmarknad.)
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 25 okt: Studiebesök på Arla Foods Mejeri i Kallhäll
Produktionschefen Sanna Boson tar med oss på en rundvandring i mejeriet där vi får följa
produktionen med extra fokus på miljöfrågor. / Susanne Dyrhage. 28 (18 kv). 

 24 nov: (Ett år efter klimatmötet i Paris – var står vi nu?) Inställt.
Fältbiologerna fick inte tag i någon som kunde berätta om klimatmötet i Paris.
/ Mir Grebäck von Mehlen. 

 26 jan 2017: Bällstaån – vad skickar Järfälla vidare till grannarna nedströms?
I och med utbyggnaden av Barkarbystaden kommer en hel del arbete att krävas för att 
styra flödet och kvalitén på Bällstaåns vatten. Hur påverkar detta Bällstaån? / Karin 
Hanze. 24 (8 kv). 

Aktiviteter utanför programdelen och Arbetsgruppernas verksamhet under 2016
I och med Stockholmsuppgörelsen har Järfälla kommun lovat bygga ett stort antal bostäder mot ett löfte om 
att en tunnelbana etableras i Barkarbyområdet.  Järfälla kommun har i första hand lovat att bygga 14 000 
lägenheter. Detta löfte ser ut att utökas till kanske upp emot 22 000 lägenheter. Naturskyddsföreningen har 
stor förståelse att det behövs ett stort tillskott av bostäder inom Stor-Stockholm och att Järfälla kommun tar 
på sig ett stort ansvar att ställa upp för detta behov.
Däremot ser vi att den takt med vilket detta sker kan utbyggnaden leda till ogenomtänkta beslut. Man har 
som helhet tagit lite hänsyn till hur en kraftigt ökad befolkning och en kraftig utökad trafik påverkar när- och
naturmiljön för både Järfällabor idag och i framtiden. En fråga som är dåligt utredd är helhetsperspektivet 
som gäller hur man kan behålla den gröna struktur som finns och som tidigare lockat många att bosätta sig i 
Järfälla. Det gäller inte minst dagvattenfrågan och skyddet av Östra Mälaren, Bällstaån och Igelbäcken. 
Under mitten av 1990-talet det bildades en Bällstaågrupp bestående av Järfälla, Stockholms och 
Sundbyber/Solna kommuner Gruppen skall arbeta med att förbättra Bällstaåns kvalitet. En vattenstrateg, 
som skall ta ett helhetsgrepp för dagvattenhanteringen och göra en beskrivning av Bällstaåns 
hydromorfologiska status, har anställts i Järfälla kommun.

”Kommun”-gruppens arbete 
Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde. Kommunens planer att bygga bostäder i Veddesta kommer att
innebära att ”tunga och bullrande” verksamheter som finns i Veddesta behöver flytta någon annanstans. 
Järfälla kommun har för detta ändamål valt att exploatera Järfällas del norr och söder om 
Stäket/Rotebroleden för industriell verksamhet, se ytterligare under Stäkets verksamhetsområde.  
Redan hösten 2015 började gruppen med Allan Edblom, som hårt arbetande medlem, lägga fram argument 
för det olämpliga i att exploatera området norr och söder om Rotebroleden (väg 267). Gruppens 
huvudargument mot detaljplanen har varit att man kraftigt försämrar det ekologiska barrskogssambandet i 
Järvakilen, som i Stockholms län sträcker sig från Sigtuna söderut ända till norra Djurgårdsstaden. Dessutom
finns det inget område i höjd med verksamhetsområdet som kan kompensera för bortfallet av 
barrskogssambandet. Det område som Järfälla kommun påstår skall ersätta bortfallet har kommunen ingen 
rådighet över. Eftersom skog är mer än bara träd kommer det att ta århundraden att få ett fungerande 
ekosystem.
Det är också oklart hur verksamhetsområdet kommer att påverka de skogsområden som kommer att 
angränsa till planen. Trafikknutpunkten i Stäket för den breddade vägen och verksamhetsområdet ligger i 
omedelbar närhet till Östra Mälarens vattenskyddsområde. Omvandlingen av skog till hårdgjorda ytor med 
höga dagvattenflöden är en utmaning att bemästra. Gruppen anse att detta kan utgöra en risk för försämrad 
vattenkvalitet vid utloppet i Mälaren. 

Styrelsen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde hela vägen,
via Länsstyrelsen i Stockholm och Mark- och Miljödomstolen, till Mark- och Miljööverdomstolen (Svea 
Hovrätt) men fått avslag på vårt överklagande i samtliga instanser. Det går inte att överklaga sista instansen. 
Detaljplanen har därför vunnit laga kraft. 
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För detaljerad information om kretsens argumentation inför de olika överklagandena se kretsens hemsida. 
Stort tack till Allans enträgna arbete med detta.

Övriga detaljplaner som deltagare i ”kommun”- gruppen avgivit synpunkter på är:
Barkarbystaden II, III; Ormbacka A och B; Veddesta; Byleden
Delar av arbetsgruppen har synat och skickat in remissvar på samtliga nämnda detaljplaner. Ingemar 
Karlsson har varit involverad i samtliga planer med assistans av Nicklas Johansson och Karin Hanze i vissa 
av detaljplanerna. Samtliga planer ovan ligger inom Bällstaåns avrinningsområde, en å som inte uppnår god 
status, varken kemiskt eller ekologiskt. Det gäller att få en totalbild framtida påverkan på Bällstaåns 
ekologiska och kemiska status från den ökade mängden dagvatten som kommer att föras till ån. I detta 
inbegrips även åns hydromorfologiska status som behöver förbättras. Förutom detta, finns det områden inom
detaljplaneområdena och områden i närheten av Bällstaån, som är förorenade av tidigare hantering av 
bekämpningsmedel samt industriområden där man kan förvänta sig höga metallhalter, klorerade 
lösningsmedel och andra hälso- och miljöfarliga ämnen. Detta innebär att exploateringen av dessa områden 
kan riskera målet att nå en god ekologisk och kemisk status för Bällstaån får svårighet att förbättras utan 
mycket stora saneringsinsatser.

Kemikaliegruppens arbete. 
Föreningen har genom Karin Hanze deltagit i ett arrangemang med Järfälla kommun där Megha Huber, 
kommunens miljösamordnare, arrangerade ett seminarium om konsumtion. Karin presenterade delar av 
Naturskyddsföreningen årsbok 2016 - Ägodela. Kommunen skall försöka få 10% av Järfällaborna att  bli 
klimatsmarta inom snar framtid. 
I övrigt har arbetet i kemikaliegruppen legat i dvala. Fler behöver ta initiativ och medverka under 
Miljövänliga veckan (vecka 40) där vi tidigaret informerat om miljövänliga produktval.

Återkommande aktiviteter

Naturinfo: Under vår-vintern röjde och renoverade styrelsen Naturinfo och anordnade en utställning med 
foto tagna av den unge naturfotografen Jonathan Stenvall. Järfälla kultur sponsrade renovering, nya 
inventarier och utställning med 16 000 kronor. Barnhörnan är kvar att iordningsställa. Naturinfo har varit 
öppet fr.o.m. 8 juni då vi hade vernissage. Styrelsen vill särskilt tacka Susanne och Lars Dyrhage som lagt 
ner mycket tid på renoveringen. Övriga som deltog var Mir Grebäck von Melen, Sofia Mattson, Eva 
Grönlund, Kennet Andersson och Karin Hanze. Kajsa Grebäck från Örebrokretsen bidrog med idéer om 
utformningen av det nya Naturinfo.
Efter öppnandet 8 maj hölls Naturinfo öppet som vanligt lördagar och söndagar mellan kl.12-16 under 
perioderna maj-juni och slutet av augusti-oktober. Naturinfo hölls som vanligt öppet den 6 juni och hade då 
aktiviteter i form av tipspromenad, lek för barn och information om Naturskyddsföreningen. Stort tack till 
Erik Sandström som agerade lekfarbror.
Eva Lundquist och Karin Hanze har varit kontaktpersoner för Naturinfo. Eva har ansvarat för att boka in 
Naturinfo -värdar de helger vi haft öppet. Vi har haft god täckning under säsongen och skulle nog kunna öka
öppethållande under sommaren till fler helger. Vi har kvar fotoutställningen under 2017 

Klimat: Kretsen skulle ha haft en klimataktivitet tillsammans med Fältbiologerna. Arrangemanget ställdes 
in. Vi hoppas kunna göra ett nytt försök hösten 2017 och återkommer med annons om det blir aktuellt. Vi 
hoppas också kunna hålla återkommande aktiviteter i ämnet framöver.

Praktisk naturvård: Fagning, inventering och slåtter har utförts på Snåltäppan.  Tillsammans med Järfälla 
Hembygdsförening och Järfälla kommun har vi genomfört dessa aktiviteter under samma former som de 
tidigare åren. Vi bidrar med förtäring och Karin och Allan Edblom har i år bidragit aktivt till denna 
verksamhet. 
Inventering av platsen har skett tre gånger under året under ledning av Maria Elfström och Eva Grönlund. 
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Resultatet av inventering kommer som vanligt att överlämnas till kommunen och skall visa hur hävd av 
marken på sikt förändrar florans sammansättning.
När det gäller Stora Ängsnäs planerar kommunekologen en skötselplan för området.

Handla miljövänligt: Vi hade ingen aktivitet under 2016 års Miljövänliga vecka (v. 40). Det behövs fler 
medlemmar som visar intresse för detta. Vi får ta nya tag under 2017 om vi får fler som visar intresse.
Även under 2016 har Petter Nykvist, som medlemsrepresentant inom COOP, indirekt presenterat 
Naturskyddsföreningens kampanj ”Byt till EKO”.

Programarbetet: Tillsammans med styrelsen har Kennet Andersson tagit fram slutprodukten för 2017 års 
programblad. Kennet har även ansvarat för transporten av programmen från Studiefrämjandet och vidare 
distribution via DHL till Danmark. Studiefrämjandet har tryckt programmet för 2017. Stort tack till Kennet.

Hemsida: Mir Grebäck von Melen har under våren 2016 varit kretsens webmaster. Efter att hon slutat i 
styrelsen har det varit lite glapp, men Anneli Bengtsson tog över sysslan under sommaren. Hemsidan lever 
mycket tack vare Allan Edblom, som, som vanligt, varit en aktiv skribent på hemsidan. Resten av oss 
behöver, som vanligt, bli bättre på att göra inlägg, läsa och kommentera. Detta budskap gäller även alla 
medlemmar och andra som går in på hemsidan.

Natursnokarna: Inga specifika snokaktiviteter har skett under året, men vi hade aktiviteter för barn vid 
naturinfo på nationaldagen, se ovan. 
Under hösten tog vi, genom Karin Hanze, vid tre tillfällen emot skolklasser i årskurs 6 från Viksjöskolan 
och deras lärare i naturkunskap, tillika medlem i föreningen, Kerstin Strandänger, till Natrinfo. Eleverna fick
håva i viken och titta i stereolupp och mikroskop för att se om det fanns något av intresse i vattnet. 
Troligtvis var det lite för sent på säsongen för att hitta något. Karin visade upp lavar, mossor och svampar 
och berättade om deras egenskaper.
Vi har i tidigare program annonserat efter medlemmar som skulle vilja engagera sig i Natursnokarna, men 
intresset kan sägas vara mycket svalt. 

Ett särskilt tack vill vi ge till Erik Sandström, föreningens entusiastiske holkbyggare. Det har i Naturinfo 
varit möjligt att köpa holkar som Erik har byggt. Inkomsterna har gått till föreningens barnverksamhet.  Erik
har även bidragit till naturvård genom att förse Järfällas ornitologiska förening med holkar. 

Särskilda områden som bevakats under 2015

Igelbäcken.
Bildandet av ett naturreservat utmed Igelbäcken i Järfälla ligger nu i kommunekologens, Katarina 
Ekestubbe, händer. Hon arbetar på ett förslag hur man bäst skall skydda Igelbäcken mot den kraftiga 
expansionen i Barkarbystaden. Beslut om naturreservatsbildning planeras under 2017. Om det går i lås kan 
hela Igelbäcken vara skyddad ganska snart. Igelbäcken är en vattenförekomst enligt specifikation genom 
EU:s vattendirektiv. Bäcken håller God status och denna får inte försämras, att tänka på när man bygger ut 
Barkarbystaden med delar som ligger inom Igelbäckens avrinningsområde.

Stäkets verksamhetsområde
Se tidigare redogörelse. Trots att föreningen fått avslag på vårt överklagande i Mark- och 
miljööverdomstolen behöver vi ändå bevaka exploateringen. Vis av andra exploateringar görs mer intrång än
beslutat.
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Ekonomi

Kretsen fick under året ett överskott på 15 837,62 kr. Den största utgiften för 2016 var renoveringen samt 
den nya utställningen i NaturInfo. Föreningen sökte bidrag från kommunen som täckte hela den kostnaden. 
Utöver detta har föreningen inte haft några extraordinära utgifter under 2016. 

Resultatrapport för Naturskyddsföreningen i Järfälla
Perioden 2016-01-01 - 2016-12-31 (belopp i kr) Datum 2017-01-07

Konto År 2016 År 2015 År 2014 År 2013

Intäkter

Återbäring från SNF Riks 23 980.00 kr 23 540.00 kr 22 480.00 kr 21 220.00 kr

Bidrag från Järfälla kommun. Görvälnprojektet4)
16 000.00 kr 0.00 kr 7 000.00 kr 6 000.00 kr

Cirkelbidrag Studiefrämjandet (SFR) Norra Storstockholm7)
0.00 kr 0.00 kr 2 300.00 kr 0.00 kr

Programverksamhet 0.00 kr 0.00 kr 2 075.00 kr 7 665.00 kr

Värvningspremie 0.00 kr 500.00 kr 0.00 kr 1 000.00 kr

Övrigt (Gåvor/Försälj fågelholkar/ränta) 400.00 kr 520.00 kr 3 139.16 kr 500.00 kr

Summa intäkter 40 380.00 kr 24 560.00 kr 36 994.16 kr 36 385.00 kr

Kostnader

Möten, information

Programverksamhet 1 104.20 kr 11 130.20 kr 10 642.00 kr 17 403.00 kr

Programblad 2 732.90 kr 2 254.00 kr 4 618.00 kr 7 882.00 kr

Styrelsearbete 332.62 kr 6 119.00 kr 1 313.00 kr 1 524.00 kr

Natursnokarna1)
0.00 kr 0.00 kr 1 610.00 kr 100.00 kr

Nätverksträff 1 046.00 kr 2 560.00 kr 0.00 kr 3 652.00 kr

Lokaler

NaturInfo2)
16 281.90 kr 9 337.50 kr 2 794.00 kr 2 440.00 kr

Övrigt

Kontorsmaterial 0.00 kr 895.00 kr 0.00 kr 80.00 kr

Bank, Postbox mm3)
3 045.00 kr 2 890.50 kr 2 149.50 kr 2 749.50 kr

Minnesgåvor 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 1 500.00 kr

Summa kostnader 24 542.62 kr 35 186.20 kr 23 126.50 kr 37 330.50 kr

Resultat 15 837.38 kr -10 626.20 kr 13 867.66 kr -945.50 kr

Balansräkning för Naturskyddsföreningen i Järfälla
Perioden 2016-01-01 - 2016-12-31 (belopp i kr) Datum 2017-01-07

Konto Ing. Balans Förändring Utg . Balans Ing. 2015

Kassa och bank

Kassa och Bank 42 149.16 kr 0.00 kr 42 149.16 kr 57 149.16 kr

PlusGiro 5 649.93 kr -15 832.38 kr 21 482.31 kr 1 276.13 kr
Summa kassa och PlusGiro (SFR) 47 799.09 kr -15 832.38 kr 63 631.47 kr 58 425.29 kr

Fordran 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr

Förutbet hyra 615.00 kr -5.00 kr 620.00 kr 615.00 kr
SUMMA TILLGÅNGAR 48 414.09 kr -15 837.38 kr 64 251.47 kr 59 040.29 kr

Eget kapital

Eget kapital 37 787.89 kr 10 631.20 kr 48 419.09 kr 45 172.63 kr

Resultat föregående år -10 626.20 kr -10 626.20 kr 0.00 kr 13 867.66 kr

Årets resultat 0.00 kr 15 837.38 kr 15 837.38 kr 0.00 kr
Summa Eget kapital 48 414.09 kr 15 837.38 kr 64 251.47 kr 59 040.29 kr

Skulder 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  48 414.09 kr -15 837.38 kr 64 251.47 kr 59 040.29 kr
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Kommentarer till resultatrapporten:
1) Natursnokarna, ingen verksamhet 2016.
2) Hyra NaturInfo (2460 kr), Nycklar (252 kr), Renovering lokal samt utställning (13 569,90 kr)
3) Årsavgift PlusGiro (600 kr), Postbox (2437,50 kr) samt avgifter bank.
4) Bidrag för att uppdatera utställning och renovera lokal

Järfälla 2017-03-23

Karin Hanze Sofia Mattsson Petter Nykvist
ordförande

Anneli Bengtsson Nicklas Johansson
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SNF Järfällakretsen

Förslag på verksamhetens inriktning 2017

Under 2017 ska styrelsen i Naturskyddsföreningen i Järfälla ha ansvar för följande aktiviteter:

 Värva och ta hand om nya medlemmar samt öka antalet medlemmar som aktivt deltar i föreningens 
verksamhet.

 Genomföra programmet för 2017 och ta fram program för 2018 som tilltalar medlemmar och 
allmänhet, och som omfattar exkursioner, föredrag mm.

 Utvärdera arbetet och ev. inkomna synpunkter från medlemmar på ett programblad för hela året. 

 Ha ansvar för kretsens hemsida så att den fungerar som nyhetskanal och kommunikation med 
medlemmar och intresserade. Föreningens ansvarige för hemsidan behöver inte tillhöra styrelsen, 
men måste, om så inte är fallet, ha tät kontakt med styrelsen. Styrelsen skall vara aktiv på hemsidan.

 Förnya och ha ansvar för verksamheten i Naturinfo vid Görväln, genom att håll lokalen i gott skick, 

och bemanna Naturinfo under säsongen då Naturinfo är öppet. Viktigt att visa vårt arbete och 
engagemang i Järfälla och därigenom värva fler medlemmar. Utveckla information till barn genom 
lek och undersökningar i närheten av Naturinfo.

 Medverka i kommunens projekt med att göra Görväln mera attraktivt genom arbete med andra 
föreningar som är verksamma vid Görväln. Exempel på detta är att vara närvarande den 6 juni med 
ett öppet Naturinfo och om möjligt andra aktiviteter; medverkan vid en höstmarknad om den 
kommer till stånd och ev. annat som anordnas gemensamt med de andra föreningarna.

● Ta del av Länsförbundets verksamhet genom representanter på Länsstämman och om möjligt 
medverka i "De Gröna Kilarnas Dag" genom att bevaka att intrång inte görs i Järvafältet, bevaka 
strandskyddet och haka på Naturskyddsföreningens cykelgrupp genom lokala aktiviteter.

● Vara representerade på Rikskonferensen antingen genom egen representant/er eller genom att 
överlåta vår plats till Länsförbundet.

● Upprätthålla våra kontakter med Järfällas politiker och tjänstemän såsom kommunekolog, 
miljöplanerare och skogsansvarig, samt ta aktiv del i FRIS arbete (friområdenas samrådsgrupp för 
administration och vård).

● Besvara relevanta remisser och planer från Järfälla kommun och andra instanser via en speciellt 
utsedd arbetsgrupp. Deltaga i handlingar som läggs fram i samrådsform. Arbetet kan utföras utanför 
styrelsen men skall ha förankring i styrelsen.

● Vara aktiva när Järfälla reviderar olika planer inom områden som miljö- och kemikalieplanen. 

● Fortsätta med att lyfta fram klimatfrågorna utifrån de insatser som tidigare gjorts och utifrån den 
ökade kunskap som växer fram om klimatförändringarnas konsekvenser.
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Ärenden som styrelsen vill framlägga till årsmötet 2017

1.       Framtida distribution av programtidningen – en kort genomgång 
Inför tryckningen av kretsens programtidning var fortfarande den framtida kostnaden för utskick med
Sveriges Natur oklar. Tidigare hade tidningens ansvarige aviserat en kraftig höjning av den fasta 
kostnaden från 1000 till 5000 kronor. På grund av protester från de som utnyttjar tjänsten höjdes 
kostnaden mer blygsamt till 2000 kronor, vilket styrelsen tyckte var acceptabelt. Därför aviserade 
styrelsen i programmet att vi framöver kan komma att ändra distributionssättet till e-post-utskick och
utlägg på hemsidan.  Det var det efter nyår fortfarande oklart hur det kan bli kommande år. Efter en 
förfrågan hos redaktionen kommer den fasta kostnaden på 2000 kronor att stå sig ett tag så långt de 
kan bedöma i dagsläget.

Eftersom kallelsen till årsmötet ingår i programtidningen finns det ändå anledning att vara beredd på 
att anpassa distributionen av programmet och kallelse till årsmöte till eventuella förändringa i 
kostnaden. Drygt 50% av medlemmarna idag kan nås via e-post. Resten behöver då få programmet 
antingen via hemsidan och/eller via frankerat brev, det senare blir dagsläget ca 500 x 6,00 kr 
(ekonomibrev) = 3000 kronor. Postnord har redan nu aviserat en höjning av portot.

2.       Föreningen fyller 50 år 2017.
Det borde vi fira och det har vi råd med beroende på hur vi lägger upp det. Även här gäller det att nå 
medlemmarna. Hitta ett lämpligt firande, tidpunkt på hösten och lämplig plats. Även här krävs brev 
till medlemmarna, se ovan. 

3.       Klimat- och hållbarhetsdiskussion
Hösten 2016 hade vi lagt in en programpunkt för att diskutera Fältbiologernas syn på vad som hänt 
ett år efter Klimatmötet i Paris 2015. Mötet blev inställt.

Därför vill vi pröva ett nytt möte i höst. Pär Holmgren (klimat) och Christer Sanne 
(klimatanpassning) är tillfrågade och är intresserade. Vi har kontaktat kommunen eftersom de vill 
starta ett nytt ”smarta Järfällabor”-projekt, men där har jag inte fått något positivt besked än. 
Dessutom behövs Lokal, kanske samarbete med Järfälla kyrka igen. 
Veckodag? – Omfattning? – Samarbetspartner?

Motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit från kretsens medlemmar.
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