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Fältbiolog-repr. vakant

Styrelsen  har under 2020 haft 10 protokollförda sammanträden (alla digitala). Under året 
har en ny arbetsordning (se bilaga 1) för styrelsearbetet tagits fram. Den innehåller 
arbetsfördelning och rutiner för olika uppgifter/åtgärder. Ordf är ansvarig för all utåtriktad 
verksamhet, medan vice ordf är ansvarig för intern verksamhet samt arbetsgivaransvarig för 
regionkansliet.

Verksamheten under året har varit kraftigt begränsad pga av den rådande Covid-19-
pandemin. Därför har en hel del av planerade aktiviteter enligt verksamhetsplanen ej kunnat
genomföras. Länsförbundet och rikskansliet ordnade en digital klimatworkshop 3 sept med 
ett 20-tal deltagare.
 



Länsstämma
Länsstämman (årsmötet) hölls pga pandemin digitalt via Zoom 9 maj 2020 med totalt 20 
deltagare, varav 8 kretsombud med rösträtt.
 

Representation i olika organ: 

  Viltförvaltningsdelegationen
Naturvårdsorganisationerna i länet - Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, 
Medelpads Ornitologiska Förening och Ångermanlands Ornitologiska Förening, har 2 
ordinarie representanter i Viltförvaltningsdelegationen. Lasse Bengtsson, Sollefteå och 
Wiltrud Daniels, Sundsvall. Maria Danvind, Sollefteå och Bengt Allberg, Sundsvall är 
ersättare. VFD har under året haft  4 möten.

  Regionalt skogsprogram 
Lasse Bengtsson har varit ledamot i styrgruppen för det regionala skogsprogrammet. Syftet 
med skogsprogrammet är att i dialog med olika skogsaktörer skapa en handlingsplan för 
hållbart brukande och bevarande av skog. 
 

  Strangells stiftelse för natur- och djurskydd
Ledamot för Västernorrland är Lasse Bengtsson med J-O Tedebrand som ersättare. 
Stiftelsestyrelsen har under 2020 haft  2 sammanträden. Kretsarna kan söka projektmedel 
från stiftelsen. Länk till stiftelsens hemsida:   http://www.strangellsstiftelse.se/

  Skogstyrelsens sektorsråd
Andro Stenman är ordinarie representant med Susanne Rantakokko som ersättare. 
Sektorsrådet har under 2020 haft  3 möten. Dessutom har länsförbundet tillsammans med 
ÅOF träffat Skogsstyrelsens ledning i en s.k. sektorsdialog.

Kansli Mitt
Kansliets styrgrupp har under 2020 bestått av Staffan Landström (arbetsgivaransvarig) och 
Björn Abelsson  samt  Nora Lundblad och Per Hedman från länsförbundet i Jämtland. Vår 
verksamhetsutvecklare Maria Danvind, som varit med sen starten 2015, har fortsatt att 
jobba på en 70%-ig tjänst (omfattningen styrs av medel från riksföreningen).
Kansliet har under 2020, liksom tidigare, arbetat mest med stöd till länsförbund och kretsar. 
Arbetsinsatsen för den näst största posten ”Kommunikation” har ökat rejält från 2019. En 
stor del av verksamheten under detta år har handlat om att hjälpa kretsarna igång med 
digital verksamhet på olika sätt. Särskild verksamhetsberättelse finns för Kansli Mitt.

Den årliga kretskonferensen i Gällö (i februari) handlade främst om utbyte av inspirerande 
kretsaktiviteter. Eva Lindberg från rikskansliet medverkade. Totalt deltog 18 deltagare från 
sammanlagt 10 kretsar.
Länsförbunden i Y- o Z-län har stått för samtliga kostnader för kretskonferensen.
I december blev ett nytt avtal för de regionala kanslierna klart och samtidigt meddelade 
riksstyrelsen att de ökar lönebidraget till kanslierna till 100% tjänst from 1 jan 2021.

Remisser och yttranden
Länsförbundet har under året yttrat sig över remiss om Regionalt skogsprogram för 
Västernorrland, samt Viltförvaltningsplaner för Lo och Järv.
Länsförbundet har också yttrat sig över remiss om Bottniska korridoren - järnvägstransporter
till Regeringskansliet och Trafikverket. 



Naturvårdspriset
Naturvårdspriset har inte delats ut i år pga pandemin. 

Samverkan med andra organisationer
Kansliet representerade länsförbundet vid några tillfällen under året:
Januari: samverkansmöten med organisationer som Biofuel Region, Globala Skolan, 
Technicus, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i frågor som rör Lärande för Hållbar Utveckling 
(LHU).
Juli: botanikträff med floraväktare i Timrå kommun för diskussioner om ängs- och 
betesmarksskötsel.
Augusti: inspirationsdag med utomhuspedagogiska övningar med Edsele friskola, inbjuden 
av rektor.
 

Möten och övrig verksamhet
Björn A och Staffan L deltog i två Länsordförandekonferenser med riksföreningen under året,
samt i ett par värdefulla möten länsförbunden emellan (nytt).
Andro Stenman deltog i rikskansliets digitala konferens om Vindkraft.
Staffan L har medverkat i en arbetsgrupp (på riksnivå) för nya kansliavtal.

Styrelsen för länsförbundet gm:

Björn Abelsson Staffan Landström
ordf vice ordförande
 


