
 
 

Verksamhetsberättelse 2021 

Så har föreningen upplevt ytterligare ett Covid år som påverkat föreningens 

arbete och aktiviteter. Året har pendlat från misströstan till hopp och tillbaka till 

misströstan igen, skulle Covid mardrömmen aldrig ta slut! Trots eländet fanns 

positiva ljusglimtar. Våra mötesrutiner har nog ändrats för alltid vilket inte 

enbart varit av ondo. Att lära sig hantera digitala möten som Covid hastat fram 

har haft sina fördelar även om det varit tråkigt att inte träffas. En lagom mix 

mellan digitala och fysiska möten kommer nog föreningen som de flesta andra 

att ha i framtiden och intresset för de digitala föreläsningarna har varit 

överraskande stort. Föreläsningarna har visat en större geografisk spridning och 

ett större deltagarantal än förväntat. Tänk, att på kort tid nå ut till så många! 

Under våren beslutade styrgruppen för Kansli Väst att anställa en medarbetare 

till, för de extra medel kansliet erhållit. För styrgruppen löpte våren på med 

annonser, läsning av ansökningshandlingar, möten, intervjuer och ännu fler 

möten innan styrgruppen var klar att fatta beslut. Valet föll på Sebastian Thisted 

som från och med 1 september blev kansliets nye medarbetare.  

Kansliets verksamhet påverkades likadant i år som förra året. Både Maja och 

Sebastian har arbetat hemifrån med fortsatt inriktning mot digitala möten och 

föreläsningar. Snoklägret genomfördes i Härsjönäs Lerum, som blivit en 

återkommande plats att snoka på och var lika uppskattat i år av deltagarna som 

det varit de föregående åren. 

Som tidigare år kom också i år en förfrågan från Göteborgs stad om deltagande 

med snok aktiviteter i Slottsskogen under höstlovet. Som tur är har föreningen 

engagerade snokledare som har kunnat ställa upp till glädje för de barn som 

deltog med stor lust på snokaktiviteterna.  

Årets kretskonferens med Norra Älvsborg som värd ägde rum i Håverud med 

tema ”Klimat, Skog och Transporter”. Konferensen uppskattades av deltagarna 

för de lärorika och bra föreläsningarna med mångfald och bredd samt att de 

varvades med uteaktiviteter. Södra Älvsborgs kretsar deltog med 6 personer. 

 

Andra uppskattade föreläsningar som anordnats av kansli Väst under året är  

Skogswebbinarierna med olika föreläsare och inriktning varav en innehöll en  

guidad tur och Signalartskursen med Sebastian Kirppu.  

  



 
 

Länsstämman 2021 hölls 5 maj och var föreningens första digitala länsstämma 

och Boråskretsen tillsammans med Studiefrämjandet var värd för mötet.  

Det hölls endast stämmoförhandlingar, ingen föreläsning eller annan aktivitet 

arrangerades. 

Till ordförande för Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg valdes  

Ingegerd Borg-Saviharju, 1 år.  

Till ledamöter valdes  

Omval av Lena Åsegård, 2 år.  

Omval av Björn Hellquist, 2 år.  

Nyval av Annika Björk, 2 år.  

Kvarstående ledamöter Björn-Åke Andersson, Lars-Åke Andersson, Klas 

Hagborg.  

Till revisorer valdes Ingegerd Algotsson omval och Ulf Svensson omval som 

ersättare Bengt Johansson omval och Gunnel Svantesson omval alla på 1 år.  

Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborgs styrelse under 2021:  

Ordförande           Ingegerd Borg-Saviharju  

Vice ordförande   Björn Hellquist                  Ulricehamnskretsen  

Kassör                  Lena Åsegård                     Boråskretsen  

Sekreterare           Björn-Åke Andersson        Tranemokretsen  

Ledamot               Lars-Åke Andersson          Markkretsen  

Ledamot               Klas Hagborg                     Svenljungakretsen 

Ledamot               Annika Björk                      Boråskretsen  

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under året varav 5 med den nya styrelsen.  

Endast under ett styrelsemöte träffades styrelsen i Studiefrämjandets lokaler i 

Borås, resten av styrelsemötena under året har styrelsen mötts digitalt.  

Föreningen som under många år deltagit i en diskussionsgrupp med 

Skogsstyrelsen om uppföljning och utvärdering av miljömålen, hoppade under 

året av på grund av att samtalen kändes meningslösa, bortslösad tid när ändå 

inget händer.   

Länsstyrelsens aktivitet ”Årets slåtterängsskötare”, har lagts på is. Synd, det har 

varit ett mycket uppskattat initiativ från Länsstyrelsen bland aktiva ängsskötare. 

Föreningen hoppas att detta bara är ett tillfälligt uppehåll.  

 

Föreningen har haft samtal med Länsstyrelsen om Agenda 2030. 



 
 

Remisser och rapporter Aktuella remisser och rapporter med mera som 

sammanställts av länsförbundet under året:  

Länsförbundet svarade på tre remisser, ”Förvaltningsplan för vatten 2021-2027, 

Västerhavets vattendistrikt” och  

”Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft” båda 

från Vattenmyndigheterna samt Strandskyddsremissen SOU 2020:78. 

Länsförbundet undertecknade en insändare tillsammans med Boråskretsen och 

övriga kretsar i Sjuhärad om miljöförsvarare som publicerades i BT. 

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg har varit representerad vid 

följande fysiska och digitala aktiviteter: 

15/1, VFD rovdjursutskottet  

16/1, Naturvårdsintressets delegater i VFD, gemensamt möte 

23/1, Naturvårdsintressets delegater i VFD, gemensamt möte 

2/2, Vindkraftsseminarium med riks 

18/2, Miljörättsnätverket 

25/2, VFD rovdjursutskottet 

25/3, VFD rovdjursutskottet  

27-28/3, Länsordförande konferens 

6/4, VFD sammanträde och utbildning 

20/4, Ulricehamns kommun, arbetet med översiktsplanen 

26/4, Borås kommun, information Tolken 

27/4, VFD klövviltsutskottet  

28/4, Viskans Vattenråd 

18/5, VFD sammanträde och utbildning  

26/5, Trafikverket ”Västlänken” 

7/9, VFD sammanträde och utbildning 

23/9, Intervjuer om Västra Götalands hållbarhetsarbete, ”Agenda 2030” 

24-25/9, Planeringskonferens med arbetsgivare, verksamhetsutvecklare och riks 

2-3/10, Naturvårdsintressets delegater i VFD, gemensamt möte  

8-10/10, Kretskonferens Håverud 

3/11, VFD klövviltsutskottet 

12/11, VFD klövviltsutskottet 

24/11, VFD sammanträde och utbildning 

24-25/11, Ätrans Vattenråd 

Utöver detta har länsförbundet haft regelbundna distansmöten med Maja Ryberg 

och Sebastian Thisted på kansliet och övriga arbetsgivare i länsförbunden samt 

nätverksmöten med övriga länsförbund. 

 



 
 

 Lämnade bidrag 

Bidrag till kretsarna för programutskick 

Borås: 9 292 kr 

Mark: 2 463 kr 

Tranemo: 3 750 kr 

Ulricehamn: 1 765 kr 

 

 

Övriga bidrag 

Örn 72: 3 000 kr  

 

Ekonomi: 

Förutom den sedvanliga återbäringen från Riksföreningen, i år 34 350 kr, har vi 

fått ett utökat bidrag med 33 333 kr. Detta ger förutsättningar för att göra något 

extra nästa år. 

Kostnaderna har bestått av de bidrag som kretsarna får för sina programutskick 

och ett bidrag till Örn 72. De kretsar om skickat deltagare till kretskonferensen i 

Håverud har fått bidrag med högst 1 000 kr per deltagare. 

I och med det extra bidraget från Riks gör vi en vinst med 39 508 kr. 

Resultat- och balansrapport, se bilaga 

 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Borg-Saviharju                                                  Lena Åsegård  

 

 

 

 

Björn-Åke Andersson                                                        Lars-Åke Andersson  

 

 

 

 

Björn Hellquist                                                                  Klas Hagborg 

 

 

 

  

Annika Björk 

 


