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Verksamhetsberättelse för Stenungsunds 
Naturskyddsförening 2018 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
2018-01-01 till 2018-02-27: 
Ordförande                               Thomas Myremark 
Vice ordförande   Per Anders Ternevall 
Sekreterare Ulf Nilsson 
Kassör Stefan Malm 
Programsekreterare Caroline Olsson 
Postmottagare SNF Ulf Nilsson 
Kontakt mot kommunen Thomas Myremark 
Medlemsregister SNF Stefan Malm 
Kommunens föreningsregister  Stefan Malm 
Klimat och energi Eva Andersson, Fredrik Löfgren 
Plan och tillstånd Karin Ekeborg 
Miljömärkning Caroline Olsson 
Annonsering                             Stefan Malm 
Mailinformatör                          Olle Arvids 
Web och Facebook                         Per Anders Ternevall 
stenungsund@snf.se  Caroline Olsson  
Media Beroende på arten av ärendet  
Kretsens representant i NiB Karin Ekeborg 
Ombud vid länsstämman     Intresserade ombads höra av sig till styrelsen  
Ombud vid Riksstämman    Intresserade ombads höra av sig till styrelsen 
 
2018-02-28 till 2018-12-31: 
Ordförande                               Thomas Myremark 
Vice ordförande   Karin Ekeborg 
Sekreterare Ulf Nilsson 
Kassör Stefan Malm 
Programsekreterare Caroline Olsson 
Postmottagare SNF Ulf Nilsson 
Kontakt mot kommunen Thomas Myremark 
Medlemsregister SNF Stefan Malm 
Kommunens föreningsregister  Stefan Malm 
Klimat och energi Eva Andersson 
Plan och tillstånd Karin Ekeborg 
Miljömärkning Caroline Olsson 
Annonsering                             Stefan Malm 
Mailinformatör                          Olle Arvids 
Web och Facebook                         Per Anders Ternevall 
stenungsund@snf.se  Caroline Olsson  
Media Beroende på arten av ärendet  
Kretsens representant i NiB Karin Ekeborg 
Ombud vid länsstämman     Intresserade ombads höra av sig till styrelsen  
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Ombud vid Riksstämman    Intresserade ombads höra av sig till styrelsen 
   
 
Revisorer 
Jan Fridén, revisor 
Petter Bergman, revisor 
Peter Norrthon, revisorssuppleant 
Lennart Hermansson, revisorssuppleant 
 
Valberedning 
Peeter Päts 
 
Antal medlemmar 
Föreningen hade 650 medlemmar 2018-12-31 (602 år 2017). Av dessa är 322 huvud-
medlemmar och 328 familjemedlemmar. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 8 gånger.  

Ekonomi  
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse. 
 
Föredrag och exkursioner 
Under året var 17 aktiviteter planerade. i nedanstående lista återfinns även aktiviteter som 
arrangerades av andra föreningar men som vi gjorde reklam för i vårt programblad. 
Aktiviteterna var i görligaste mån anpassade för barn. Inom parentes anges antalet 
deltagare: 

• 6 januari Vintervandring (23)  
• 27 februari Årsmötet (13) 
• 7 april Orrspel (20) 
• 14 april Klädbytardag (150)  
• 18 april Ugglelyssning i Svartedalen (16)  
• 21 april Grodlyssning i Sundsby (5) 
• 15 maj Föreläsning ”Odla ekologiskt i trädgården” med Christina Winter (26) 
• 19 maj Naturmorgon på Stenungsön (10) 
• 27 maj  Biologisk mångfald på Mariagården (5) 
• 8 juni Ringmärkning av fågelungar (2) 
• 28 juni Besök hos biodlare Pelle Carlsson (8) 
• 1 augusti Besök på ekobyn Utsikten på Orust - inställt pga hög temperatur och torka 
• 21 augusti Besök på The Fork and Shovel på Tjörn (13) 
• 15-16 september Skördefesten på Sundsby säteri (1700)  
• 6 oktober Holkbyggardag (5) 
• 8 november Föredrag med Johanna Lakso, Vägen mot 100 % förnybart (45) 
• 4 december Julmarknad: kommunens månadsmarknad.  

 
 
Utåtriktad verksamhet 
• Ett programblad har producerats och skickats ut med post eller e-mail till alla 

medlemmar. 
• Föreningsaktiviteter annonseras i ST-Tidningen. 
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• Föreningen kan nås via stenungsund@snf.se, och www.facebook.com/snfstenungsund/ 
med 179 följare. Medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut till dem som anmält intresse (ca 
150 st). 

• Föreningen har ett antal inventarier för utlåning till föreningens medlemmar, t.ex. 
tubkikare och litteratur. 

• Miljömärkning/certifiering av Willys stormarknad i Stenungsund. Caroline Olsson var 
kretsens representant i detta arbete. 

• Eva Andersson har på styrelsens uppdrag arbetat med energifrågor. 
 
 
Natur- och miljövård 
Föreningen har varit remissinstans i nedanstående kommunala plan-, bygg-, miljöskydds- 
och naturvårdsärenden:  

 
• Översiktsplan 2019, Stenungsunds kommun, samrådshandling daterad 2018-02-19. 

Yttrande inskickat 2018-05-02 där vi bl.a. betonade betydelsen av tätortsnära natur samt 
presenterade ett förslag till vandringsstråk längst med stranden genom kommunen. 

• Samråd deponi Huveröds Grus, Ucklum. Yttrande skickades in 2018-03-21 där vi bl.a. 
betonade vikten av hänsyn till bibaggen, backsvalor och mindre strandpipare som håller 
till i området. 

Dessa yttrandet läggs numera ut på vår hemsida. 
 
 
Fågelinventering enl. PMK (Projekt MiljöKontroll) modell 
Projektet har nu avslutats. Inventering enl PMK-modellen startade 1981 och innebär att man 
räknar alla fåglar man ser och hör under tiden man går en fast rutt på en mil. Länsstyrelsen 
var huvudman för inventeringen. 
 
”Representation” 

• Karin Ekeborg har varit kretsens representant i Länsförbundets 
(Naturskyddsföreningen i Bohuslän) styrelse.  

• Thomas Myremark har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks 
styrelse. Viktiga frågor: Avverkning i Svartedalen. 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 
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