Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen blickar tillbaka på ett trevligt men lite passivare år för att inte pressa
ekonomin för mycket. Vi har fokuserat att jobbat vidare med uppskattade aktiviteter
och överklagandet av planerade vindkraftpark Hälsingeskogen.
21 februari var det Vargspårning på schemat. Tyvärr så blev det inställt även i år!
22 Mars höll vi vår kretsstämma på Norra skolan i Edsbyn. Årsmötet drog bara 8
personer. Efter mötet visade Kent Backeby naturbilder.
15 Maj Utflykt till Idbäcken. En fin och trevlig dag. Vi blev ca 30 st som följde Rolf
Lundqvist.
15 Maj Fåglar vid Sessman. Ca 10 st var med på en lyckad morgon!
21 Maj Hans Lidman sällskapets vårvandring.
5 Juni Naturnatten. Rättvikskretsen anordnade i år en utflykt till Halgonberget.
Endast 1 från vår krets deltog.
14 Aug Slåtter vid Vittsjön. 7 Personer deltog.
2 Okt Finnskogsvandring till Gäddviksbo. En mycket lyckad utflykt med nyrustade
cyckelstigar. Vackert höstväder och hela 37 st deltagare!!
V.40 Vi stod på Ica i Edsbyn och informerade om hudvårdsprodukter mm. Utställning
på Biblioteken samt info på HC i Edsbyn.

Vi har jobbat aktivt med att bevaka och överklaga projektet för planerade
vindkraftsparken Hälsingeskogen. Och vi vill gärna fortsätta att uppmärksamma
dessa frågor.
Vi har satt igång en fågelmatning vid Beck i Edsbyn! Matsponsor är Granngården.
Vi har bevakat och svarat på remisser. Bla Biosfäransökan och detaljplan för
ovanåkers kommun.
Vi har haft en representant i styrgruppen för biosfärskandidat Voxnadalen som
fortsätter även kommande år.
Vi har tillsammans med Bollnäs och Hanebo gett ut 2 nr av kretsbladet.
Vi har haft 8 protokollförda möten och ytterligare 2 Arbetsmöten. Vi kan konstatera att
vi behöver fler aktiva i styrelsen då arbetsbelastningen på de få ordinarie blir hög.
Detta kan även göras genom att adjungera arbetsuppgifter till mer kompetenta
personer.
Ekonomin har stärkts under året då vi har sparat in på mycket som bla annonser. Vi
har gjort ett positivt resultat på 4726 kr i år. Bokslut finns som bilaga.
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Under året har dessa ingått i styrelsen för Voxnadalens NF
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Medlemsstatistik

Jämfört med 2015 så är det en ökning av medlemmar med +7 st. Och i hela
Gävleborg en minskning med -269 st.

Totalt medlemsantal i hela landet

226 000 !
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