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Valberedning 

Birgitta Andersson 

 

Styrelsemöten 

Under 2016 har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsemöten samt en kretsstämma. 

 

Medlemsantal 

I slutet av år 2016 hade kretsen 608 medlemmar, varav 317 var fullbetalande, 290 

familjemedlemmar och 1 ständig/hedersmedlem. Ett år tidigare hade vi 578 medlemmar, 

medlemsantalet har alltså ökat med 30 under året. 

 

Verksamhetsområden och funktioner 

Programblad (utkommer en gång per år)  Birgitta Andersson och Kerstin Thornell 

    (programsamordnare) 



    Mats Johansson (distribution) 

Facebook    Jonna Öhrn 

Hemsida    Bosse Bergenholtz 

Handla miljövänligt   Kerstin Thornell (kontaktperson) 

Natur och Rusarebo   Andreas Berger (kontaktperson) 

Klimat                         Peter Thorén (kontaktperson) 

Natursnokarna                                                                     Rose-Marie Nilsson (kontaktperson) 

Medlemsansvarig   Peter Thorén 

 

2016 års aktiviteter 

17 januari – Natursnokarna 

Pulkaåkning med flyktingfamiljer i Vråens pulkabacke. Ca 25 deltagare. 

7 februari – Natursnokarna 

Vintersnokning med spårletning i Mossleskogen. Ca 30 deltagare. 

18 februari – Natursnokarna 

Sportlovssnokning på IKEA i Jönköping tillsammans med Natursnokarna i Jönköping. Ca 100 

deltagare.  

10 mars - Kretsstämma  

Tretton personer deltog. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Roland Junerup om sitt 

arbete i föreningen och då särskilt med Rusarebo. 

19 mars – Earth Hour 

Värnamo Naturskyddsförening deltog i kommunens arrangemang kring Earth Hour på 

Kyrktorget i Värnamo. Det var välbesökt, ca 350-400 personer. Natursnokarna ordnade med 

miljö- och klimatsnokning och Andreas gjorde biokol.    

30 mars – Naturskogskväll med Martha Wägeus 

Samarrangemang med Gnosjökretsen, ca 25-30 besökare. Martha berättade om naturskogar 

hon besökt i Ryssland och i USA. 

10 april – Natursnokarna 

Vårsnokning. Natursnokarna besökte Skeda gård och tittade på lamm och katter. Ca 10 

deltagare. 

16 april – Klädbytardag 



Klädbytardagen som kretsen anordnade på Värnamo stadsbibliotek var välbesökt som 

vanligt, ca 95 personer kom och 226 plagg bytte ägare. 

22 maj – Vandring i Brotorpabäck  

Ca 15 deltagare lyssnade på Roland Junerup och gjorde sedan en vandring i naturreservatet. 

30 juli – Slåtter på Rusarebo äng 

Vid slåttern deltog ca 15 personer. Det blev också en fin helsidesartikel i Värnamo Nyheter. 

4 september – Natursnokarna 

Sensommarsnokning med svamptema i Vråenskogen. Ca 25 deltagare. 

7 september – Natursnokarna  

Natursnokarna visade upp sin verksamhet vid Vråendagen, Vråen Centrum. 

17 september – Natursnokarna 

Natursnokarna var med i P1:s direktsända program ”Naturmorgon” som sändes direkt från 

Rusarebo. 

Vecka 40 – Miljövänliga veckan 

Vi deltog i en lyckad Skördefest i Apladalen 24 september med information om föreningen 

och om årets MVV-tema hygienprodukter. Ett populärt inslag på Skördefesten var 

Natursnokarna som håvade i Kröcklebäcken. Inför MVV gjorde vi också en undersökning av 

utbudet av miljömärkta hygienprodukter i Värnamos stora matbutiker. Resultatet fick tyvärr 

inte så stor uppmärksamhet i lokaltidningen.  

6 november – Natursnokarna 

Höstsnokning vid grillpaviljongen i Apladalen. Det var en kall dag så deltagarna var inte så 

många (ca 10), men däremot var Värnamo Nyheter där och det blev en fin artikel. 

10 november – Klimatsmart mat 

Det blev en trevlig kväll med 11 deltagare som lagade, samtalade om och åt klimatsmart 

mat. 

 

Övrigt under 2015 

 

LONA-projekt tillsammans med kommunen 

Kretsen har under året tagit initiativ till ett LONA-projekt (lokal naturvård) i samarbete med 

kommunen. Under förutsättning att ansökan till Länsstyrelsen blir godkänd kommer 

Värnamo Naturskyddsförening att genomföra en förstudie till ett LONA-projekt med avsikt 



att knyta samman besöksmål i Bortrakten med vandrings- och cykelleder. Andreas Berger 

blir projektledare. 

 

Natursnoksverksamhet 

Natursnoksverksamheten fick under året ett bidrag från riks på 5000 kr.  

Bosse Bergenholtz har hållit i tre Snokledarkurser under 2016: 

23-24/4;  Mariebergsskogen, Karlstad. Tema för kursen: Träd, samarbetsövningar, Eld, 

Använda alla sinnen, Mossor och lavar. 

1-2/10; Sunnersta, Uppsala. Tema för kursen: Träd, samarbetsövningar, Eld, Använda alla 

sinnen, Snokplanering. 

3/12; Hamgården, Tiveden. Tema för kursen: Träd, förflyttningslekar, Artkunskap med 

Mossor och lavar, Använda alla sinnen. 

 

Riksstämma och regional kretskonferens 

Peter Thorén och Kerstin Thornell deltog i Riksstämman i Norrköping 17-19 juni. 

Bosse Bergenholtz deltog i den regionala kretskonferensen i Jönköping 11-12 november. 

 

Facebook och hemsidan 

Jonna Öhrn sköter vår Facebookgrupp, som nu har 125 följare, och Bosse Bergenholtz håller 

vår hemsida uppdaterad.   

 

 

 

 

 

Kerstin Thornell  

Sekreterare    

 

 

 


