
	
 

Verksamhetsberättelse 2020 för Naturskyddsföreningen Vallentuna 
 

Medlemmar 
Föreningen har 951 medlemmar (mars 2021). 

 

Styrelsen och övriga uppdrag 

• Jessica Einebrant, ordförande 
• Margareta Lysell, vice ordförande 
• Bo Eknert, kassör 
• Christofer Wilson 
• Amanda Jennerstål 
• Kristin Norlander 
• Jesper Almén  
• Jennifer Giri (suppl.) 
• Katarina Heissenberger, valberedning 

 

Styrelsesammanträden 
Under året har följande sammanträden hållits: 

- Styrelsen hade 7 st protokollförda styrelsemöten (14/1, 4/2, 14/5, 25/6, 25/8, 5/10, 
19/11 ) under kalenderåret samt ett antal arbetsmöten 

- Kretsstämma 6/9 

Programaktiviteter 
Året inledes med en utställning om biologisk mångfald i Vallentuna kulturhus, ett 
samarrangemang med Vallentuna kommun.  

På grund av den rådande pandemin valde Naturskyddsföreningen Vallentuna att inte ordna 
några aktiviteter efter mars 2020, vi ställde in den tänkta kretsstämman och vi genomförde 
efter det våra styrelsemöten digitalt eller utomhus.  

Den 25 maj medverkade föreningen på en pilgrimsvandring med Vallentuna församling. 

Vi höll kretsstämman den 6 september på Grävelsta gård då vi även fick en visning av 
Grävelstas arbete med naturbetesmarker. 

Den 22 november medverkade föreningen på Klimatsmart Vallentunas digitala klimatdag. 

Information om föreningens aktiviteter har också aviserats på hemsidan, på föreningens 
facebook-sida och på upplevvallentuna.se. De medlemmar som anmält e-postadress har 
även fått påminnelse där inför kommande aktiviteter.  

 



	
 

 

Samarbeten 
Under året har föreningen samarbetat med Angarngruppen, Klimatsmart Vallentuna och 
Vallentuna Kulturhus, bland annat genom att samarrangera föredrag och event.  

Föreningen startade 2019 två arbetsgrupper – Biologisk mångfald-gruppen och 
Klimatgruppen - där föreningens medlemmar har bjudits in att delta i arbetet. Arbetet i dessa 
grupper har pausats under 2020 men kommer att upptas under 2021. 

Föreningen har under 2020 samarbetat med Fritidsförvaltningen gällande Friluftsåret 2021, 
ett arbete som fortsätter under 2021. 

Övriga möten, konferenser och kurser 
 

Skrivelser och remisser 
Föreningen har under året lämnat följande skrivelser/yttranden: 

• Masshantering och berguttag Brollsta 1:13, Vallentuna kommun  

Hemsida 
Hemsidan vallentuna.naturskyddsforeningen.se har hållits uppdaterad med aktuell 
information och föreningsaktiviteter under året.  

Ekonomi 
Föreningens ekonomi har under året baserats på återbäring av medlemsavgifter från 
Riksföreningen. Bidrag för programaktiviteter har erhållits från Vallentuna Kommuns 
Kulturnämnd. För detaljer om föreningens ekonomi, se den separata ekonomiska 
redovisningen.  


