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M¡ol¡lvllvltn

Föreningen hade totalt 1158 medlemmar under 20t4,av dessa var 604 fullbetalande. Detär en ökning med
204 medlemmar från föregående årsskifte.

STYRETSE ocn övnle¡ uppDRAG

Styrelsen har sedan föreningens årsstämma den LB mars 20L4, haft följande sammansättnig:

Ordförande:
Vice ordförade:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:

Margareta Lysell
Bo Eknert
Katarina Heissenberger
Birgitta Skärborn
Äke T carlestam
Åke Nibblinger

Revisor: Ingemar Ramström
Revisor: Bengt Dahlbäck
Revisorssuppleant: Alf Sigling
Valberedning: Ola Nordstrand (sammankallande), Alf Sigling

Srv n ¡ ts rsn nn ur nrnÄ o ¡ tr¡

Under verksamhetsåret har följande sammanträden håltits:
- Kretsstämma 18/3
- Styrelsen hade sju sammanträden under verksamhetsåret:

6 / 4, 20 /5, 77 / 6, 78 /8, 29 /9, 17 / 11, t7 / 12.

PRoGRAMAKTIvITETER

Ett höst- och vårprogram har skickats ut till alla medlemmar i form av Naturbulletinen. Information om
föreningens aktiviteter har ochså aviserats på föreningens hemsida samt i lokaltidningen. De medlemmar
som har anmält e-postadress har även fått påminnelse via mail inför kommande aktiviteter. Vissa aktiviteter
har även affischerats. Totalt har föreningen ordnat 9 antal aktiviteter under året.

L0 mars, Vad Obama fìck se, föredrag om bränslecellsforskning av G. Lindbergh och C. Lagergren (20 delt.J
1B mars, Årsmöte samt Bildvisning av Michael Ahlin
29 mars Earth Hour, Konsert och Candel-light dinner i Mathiasgården (30 deltgare)
18 maj Gröna kilarnas dag, Vandring vandring längs Roslagsleden i Angarnkilen (5 deltagare)
24 maj, Båtutflykt till Ängsö nationalpark
28 augusti, Partiledardebatt för våra kommunalpolitiker i Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus
6 september, Pilgrimsdag i Frösunda, VNF deltog i vandringar och med informationsbord
2 oktober, Filmvisning om Utskärgård med Ingemar Lind, Mathiasgården
12 oktober, Matresa till Husa Gård, Granby Gård - Hökeriet samt Grävelsta Lamm

övRre v¡RxseMHET ocH pRoJEKT

Kretsen skickade ut en politikerenkät inför valet till samtliga partier i kommunen. Vi fick svar från alla utom
tre (M, Kd och dirD)

Snñnlns¡tr MED ANDRA

Under året har föreningen samarbetat med Angarngruppen, bland annat genom att samarrangera föredrag
och vandringar. Föreningen har också fortsatt sitt samarbete med Vallentuna församling framförallt kring
aktiviteterna Eart Hour, Slåtter i Björkby samt Pilgrim Vallentuna.
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KONFERENSER

Bo Eknert och Äke Nibblinger representerade kretsen vid Naturskyddsföreningens länsstämma 5 april.
Birgitta Skärborn och Åke T Carlestam deltog på Elverkets bolagsstämm a2I maj.

SxRrv¡$en ocH REMtSSER

Föreningen har under året lämnat följande skrivelser:
- Remissvar till kommunen med synpunkter på detaljplan för Mannhemsvägen, samråd
- Remissvar till kommunen med synpunkter på detaljplan för Bällstaberg 4
- Remissvar till kommunen med synpunkter på avfallsföreskrifter.
- Remissvar till kommunen med synpunkter på detaljplan för Mannhemsvägen
- Remissvar till kommunen med synpunkter på detaljplan för Kårsta, Rickeby:1
- Remissvar till Länsstyrelsen om översyn av områden med utökat strandskydd
- Remissvar till Länsstyrelsen om Riksintresse för friluftslivet
- Insändare i MittiTäby som svar på förslaget att ta bort mjölk från skolbespisningen

HEMSIDA

Hemsidan har hållits uppdaterad med aktuell information under året.

UrmÄRx¡r-s¡n

I april 2014 tilldelades Vallentuna Naturskyddsfrirening Vallentuna Kommuns Miljöstipendium. Detta delades
med Angarngruppen.

MEDIA

Den 11 november skickades en insändare till i MittiTäby som svar på förslaget att ta bort mjölk från
skolbespisningen. I övrigt har föreningen har inte publicerat några inlägg i media under året.

EKoNoMI

Föreningens ekonomi har under året baserats på återbäring av medlemsavgifter från Riksföreningen. Bidrag
för programaktiviteter har erhållits från Vallentuna Kommuns Kulturnämnd. Projektbidrag för arbetet med
valet har erhållits från riksfrireningen, Naturskyddsföreningen erhöll kommunens miljöstipendium
tillsammans med Angarngruppen och fick 11 10Okr, För detaljer om föreningens ekonomi, se den separata
ekonomiska redovisningen,

ßrzh>Å- Ø,riln (

Margareta Lysell, Bo Eknert vice ordf Birgitta Skärborn, kassör

,Ø, r ,/^ Kt^ L-[¡ tuQ]-aâ
Katarina Heissneberger, sekr Åke T Carlestam, ledamot Ate Nibblinger, ledamot
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