
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
Naturskyddsföreningen i Tingsryd 

 

Kretsens namn: Naturskyddsföreningen i Tingsryd 
Redovisningsperiod: 2019-01-01 till 2019-12-31 
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: 2019-03-16 
Antal medlemmar:  182 
Antal genomförda styrelsemöten: 5 st 
Antal allmänna möten: 1 st (årsmötet) 

Styrelsens sammansättning 2019: 
Lovisa Back, ordförande 
Ellinor Silvudden, kassör 
Greenleaves Andersson, ledamot 
Sara Hultqvist, ledamot 
Jenny Gustafsson, ledamot 
Peo Silvudden, suppleant 
Firmatecknare: Ellinor Silvudden, Lovisa Back 
Revisorer: Kaj Johansson (Leif Blomgren) 
 

 
Under 2019 har Naturskyddsföreningen lagt stor vikt vid att samarbete med andra aktörer inom 
och utanför kommunen, bland annat Björkeborgs Byggnadsförening, Tingsryds Skrivarklubb, 
föreningen Hållbara Hästkrafter och Växjö 4H. Samverkan är en förutsättning för att vi ska kunna 
genomföra aktiviteter löpande under året, men är även ett viktigt verktyg för att kunna öka 
kännedomen om vår förening och nå potentiella medlemmar. Årets aktiviteter har haft god 
uppslutning, och vi har dessutom nått olika grupper genom de olika aktiviteterna – med andra 
ord bedriver vi verksamhet och påverkansarbete som spänner över olika åldrar och intressen. 
 
Året har betytt mycket för miljöfrågor och miljörörelsen i stort, och i synnerhet klimatfrågan har 
uppmärksammats stort på ett globalt plan. Inom kommunen tycks dock intresset för miljö- och 
klimatfrågor vara relativt svalt, men vi ser ändå hoppfullt på kommunens beslut om att arbeta 
fram lokala miljömål, någonting som vi har efterfrågat. 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda möten: 23 januari, 16 mars (årsmöte samt konstituerande 
styrelsemöte), 13 maj, 26 augusti och 4 november 



 

 

Aktiviteter under året 
 

Matlagning med matsvinn i 
samband med årsmöte, 
Tingsryds Bibliotek. Lördag 
2019-03-16 
Gemensam matlagning med 
matvaror (matsvinn) skänkt av 
det lokala matkasseföretaget 
Familyfood. 
Totalt deltog 13 personer, 
varav 12 var medlemmar. 
Personen som inte var medlem 
blev familjemedlem efter 
årsmötet. 

 
Föreläsning med Stefan Edman, Tingsryds Bibliotek. Fredag 5 april 15:30-17:00 
Föreläsning som finansierades av Smålandsakademien, samordnades av Tingsryds Kommun, 
arrangerades av Tingsryds Skrivarklubb, där Naturskyddsföreningen Tingsryd var medarrangör. 
42 st personer närvarade, varar ca 5–10 st var medlemmar. Förhoppningsvis genererade 
aktiviteten en ny medlem. 
 
Klädbytardag, Björkeborg, Väckelsång. Lördag 6 
april 13:00-14:30 
Vid årets stora klädbytardag fick 175 
plagg/leksaker/textilier nya ägare och ett ännu större 
antal skänktes vidare till Röda Korsets second hand-
verksamhet. 
Totalt deltog ca 50 personer, ca 20 vuxna (varav 15 
kvinnor) och 14 barn (varav 5 pojkar). 
Dessutom deltog 16 volontärer, varav 7 vuxna. 
Ungefär 40 personer – deltagare och volontärer - 
uppskattas vara medlemmar. Dessvärre verkar Klädbytardagen inte har förändrat 
medlemsantalet. 
  
  



 

Barnaktivitet på Växjö 4H, Växjö. Söndag 7 april. 
7/4 deltog Naturskyddsföreningen på ett familjeevenemang arrangerat av Växjö 4H-klubb. 
Evemanget var välbesökt och Naturskyddsföreningen bidrog med en "odlingsstation" och en 
"luppstation", där barnen fick möjlighet att så blomfröer att ta med hem och att kika på småkryp 
genom lupp. Nelson Garden och Ica nära i Väckelsång sponsrade med material. Oklart om 
aktiviteten renderade några nya medlemmar, men många var intresserade och ställde frågor - 
främst om vår barnverksamhet, Natursnokarna. 
 

 
Kretsens miljöfika med temat solceller var fullsatt. 
 
Miljöfika – Föreläsning/informationskväll, Tingsryd folkpark. Tisdag 22 oktober 18:30-20:00. 
Informationskväll för solceller/solel, där föreningen var initiativtagare och huvudarrangör. 
Aktiviteten skedde i samverkan med Tingsryds kommun, Länsstyrelsen Kronoberg, Solkraft 
Sverige, Hallabro El och Hållbara Hästkrafter. 
Ungefär 57 vuxna deltog, och vi uppskattar att ca 10 personer av dessa är medlemmar i 
föreningen. Oklart om aktiviteten genererade nya medlemskap. Det bör dock noteras, att 
deltagarna på den här aktiviteten till stor del bestod av en grupp vi genom tidigare aktiviteter 
inte har nått.  
 
I verksamhetsplanen för 2019 planerades för en aktivitet inom ramen för den rikstäckande kampanjen Bi 
3.0/Grönskande närmiljöer. Föreningen har inte deltagit på ett lokalt plan i samarbete med biodlarföreningen 
som planerat, däremot har aktioner för binas överlevnad utförts inom ramen för Natursnoksverksamheten. Vi 
ser dessutom positivt på att göra något sådant under 2020. 
 
 
  



 

 
Under året har Natursnokarna fortsatt utforska naturen under årets alla årstider. 

Natursnokarna 
Natursnokarnas har haft nio träffar under året. Aktiviteterna är anpassade till barn 3–10 år. I 
genomsnitt har sex barn i denna åldersgrupp deltagit i träffarna, tillsammans med äldre och 
yngre syskon och medföljande vuxna. Verksamhetsledarna Ellinor Silvudden och Linn Mingert 
har delat med sig av Natursnokarnas aktiviteter via Facebook, vilket bidrar till att fler kan följa 
gruppens aktiviteter. 
 
Natursnokarna träffas andra söndagen i månaden och har under året snokat i Tingsryd, Dunshult, 
Hulevik och vid Åsnen i Jät. Under hösten har ålen Ålinår lämnat små meddelanden till oss, och vi 
tror att vi kommer att få träffa henne igen till våren. 

 
På besök hos Greenleaves i Dunshult. 



 

 
Lokala naturfrågor 
Föreningen tar löpande emot information och ombeds lämna yttrande på naturvårdsfrågor från 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi tar vår roll som rådgivande på allvar, men har inte alltid de 
resurser som krävs för att vara tillräckligt pålästa i varje ärende. Informationen ger dock i sig en 
viktig inblick i de lokala naturvårdsfrågorna som är i ropet, vilket är värdefullt.  
 
Under 2019 har Tingsryds kommun påbörjat ett arbete att ta fram lokala miljömål, någonting 
som föreningen välkomnar. Föreningen har varit i kontakt med de tjänstemän som arbetar med 
att ta fram förslag på dessa mål och påmint om att vi både kan, bör och vill agera remissinstans. 
Enligt den ursprungliga planen skulle förslag ha presenterats under hösten, något som inte har 
skett. Föreningen hoppas att förslag för de lokala miljömålen läggs fram under 2020. 
 
Medlemsutveckling 
Till 2019 har riksföreningens nya rutiner för vilka uppgifter som registreras för medlemmar i 
föreningens medlemsregister slagit igenom, och årets siffror är inte direkt jämförbara med det 
rapporterade medlemsantalet från förgående år. Det innebär bland annat att i fortsättningen 
kommer det att behövas personnummer också för familjemedlemmar. 
 
Vid en analys av medlemsutvecklingen kan vi se att endast två nya medlemskap har tecknats 
inom kretsen, vilket är en besvikelse med tanke på årets aktiviteter. Vi tycker oss dock skönja ett 
något ökat engagemang bland befintliga medlemmar, vilket vi tycker är nog så viktigt. Vill vi öka 
antalet medlemmar under 2020, bör vi ha detta som ett fokus under våra aktiviteter. 


