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Inför årsstämman den 20 mars 2018, aviserade två ledamöter samt en suppleant sin avgång. 
Valberedningen föreslog en mindre styrelse på fem styrelseledamöter och en suppleant, vilka 
kunde väljas. Under sommaren aviserade ytterligare en ledamot sin avgång och styrelsen har 
således haft färre styrelseledamöter än stadgarna föreskriver under sista halvan av 
verksamhetsåret. Styrelsen var trots avhoppet beslutsför och bestämde att inte utlysa 
fyllnadsval under hösten. Styrelsen kunde dock konstatera att en stärkt valberedning krävs för 
att lyckas fylla samtliga poster i styrelsen. 

Inför 2018 förändrades kommunen sina villkor för föreningsbidrag. I samband med detta samt 
med anledning av den nya personuppgiftslagen (GDPR) arbetade styrelsen fram och antog 
följande policydokument: 

 – Drogpolicy 
– Hållbarhetsplan 
– Integritetspolicy 
– Jämställdhetsplan 
– Plan mot mobbing och särbehandling 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda möten: 6 februari, 20 mars (årsmöte samt 
konstituerande styrelsemöte), 8 maj, 10 september och 12 november 

 

Kretsens namn: Naturskyddsföreningen i Tingsryd 
Redovisningsperiod: 2018-01-01 till 2018-12-31 
Kretsens säte: Tingsryds kommun 
Kretsens adress: c/o Lovisa Back, Järnvägsg. 5,  
362 30 Tingsryd 
Företagskonto: 8169-5, 693 754 739-3 (Swedbank) 
Organisationsnummer: 802513-5685 
Datum för senaste årsstämma: 2018-03-20  
Antal medlemmar:  228 (+ 14) 
Antal genomförda styrelsemöten: 5 st 
Antal allmänna möten: 0 st 
 

Styrelsens sammansättning 2018: 
Lovisa Back, ordförande  
Ellinor Silvudden, kassör 
Greenleaves Andersson, ledamot 
Sara Hultqvist, ledamot 
Linn Mingert (mars t.o.m. juli), ledamot 
Peo Silvudden, suppleant 
Firmatecknare: Ellinor Silvudden, Lovisa Back 
Revisorer: Kaj Johansson och Leif Blomgren 
 



 

Aktiviteter under året 

5 mars 2018  Insändare Sveriges Natur 

En fråga undertecknad Tingsrydskretsen, via Sara Hultqvist, Lovisa Back och Jenny Gustafsson, 
skickades in till och besvarades av Fråga till Eko, frågelådan i medlemstidningen Sveriges 
natur. Frågan handlade om hur vi kan nyttja vår konsumentmakt på bästa sätt för att på kort 
sikt få mer information om träningsutrustning material/tillverkning och på lång sikt få ett mer 
hållbart utbud av träningsutrustning. 
 
14 april 2018  Klädbytardag 

Vårens och årets enda klädbytardag hölls i Björkeborg, Väckelsång, i samarbete med 
Björkeborgsföreningen och Väckelsångs IK. En lyckad dag med drygt 60 besökare där omkring 
200 plagg/textilier bytte ägare och ytterligare plagg skänktes till hjälpinsamling. Inför 
aktiviteten skickade vi ut ett pressmeddelande, anmälde till kommunens kalendarium, sände 
en insändare (gemensamt med Linnébygden, Växjökretsen och Alvesta), satte upp affischer 
och delade event på Facebook. 
 

 
 

12 augusti   Grilla Grönt – grillaktivitet och öppet medlemsmöte 

Aktiviteten beviljades aktivitetsbidrag från riksförbundet men var tvungen att ställas in pga. 
extremtorkan och påföljande grillförbud. Grönsaksodlingen Ugglekull hade ställt upp som 
sponsorer med lokalodlade, nyskördade grönsaker och inbjudan skedde via sociala medier 
samt kommunens kalendarium.  
 
23 oktober  Besök på Boskolan 

Två representanter från styrelsen besökte kommunens boskola, en återkommande träff för 
nyinflyttade till kommunen. De åtta deltagare fick information om föreningens verksamhet. 



 

Natursnokarna 
Natursnokarnas verksamhet har fortsatt under 2018 och gruppen har haft nio träffar. 
Verksamhetsledarna Ellinor Silvudden och Linn Mingert har delat med sig av Natursnokarnas 
aktiviteter via Facebook och det har inte behövts ytterligare marknadsföring. Det finns dock 
plats för ytterligare några deltagare. I genomsnitt har tio barn med föräldrar deltagit på 
Natursnoksträffarna. Natursnokarna träffas andra söndagen varje månad vid Åsnen i Jät. 
Under året har snokarnas bas fått ett efterlängtat vindskydd, byggt helt av återbrukat 
material (med undantag från pappen på taket). 

 

 
 
  



 

Lokala naturfrågor 
Under 2018 invigdes Åsnens Nationalpark. Kretsen hade emellertid inte möjlighet att deltaga 
vid invigningen den 25e maj, men ser mycket positivt på att området numera klassas som 
särskilt skyddsvärd natur. 
 
Vattenfrågorna är fortsatt viktiga i Tingsryds kommun – inte minst efter sommarens 
vattenbrist – och kretsens styrelse har kontakt med flera intressenter, bland annat Miens 
Vattenråd. Genom suppleant Peo Silvudden har vi kunnat följa vattenfrågorna, resterande 
ledamöter önskar dock ännu mer kompetens inom området. 
 
Medlemsutveckling 
Vi har en positiv nettoökning av antalet medlemmar vilket är goda nyheter. De flesta nya 
medlemmarna kan härledas till Snokverksamhetens aktiviteter, vilket påvisar hur viktiga 
familjeaktiviteterna är för vår krets. 
 
 
 
 

 


