
Årsmöte 
Naturskyddsföreningen i Österåker höll sitt årsmöte den 13 mars på biblioteket. Omkring 20 

personer var närvarande. 

Föreningens avgående ordförande Sven Faugert var mötets ordförande. Han följde den fastställda 

dagordningen och berättade i korthet om föreningens verksamhet för det gångna året.   

Föreningen var mycket aktiv 2016 och erbjöd ett brett och varierat utbud med aktiviteter. 

Programmet för 2017 är också mycket omfattande. Det har skickats ut till samtliga medlemmar (som 

en bilaga till tidningen ”Sveriges Natur”). Programmet ligger också på hemsidan, 

https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/ . 

Det finns även sju arbetsgrupper som är aktiva inom flera områden. Dessa är: Plangruppen 

(remissinstans betr. detaljplaner), Programkommittén (planerar aktiviteter), Ut i Naturen (aktiviteter 

i naturen för nyanlända), Konsumentgruppen (miljöperspektivet för konsumenter), 

Kommunikationsgruppen (information), Natursnokarna (aktiviteter riktade till barn) samt Naturskola 

(lobbygrupp för etablering av naturskola i kommunen).  Det finns även planer på att skapa nya 

grupper, bland annat en med fokus på skogsfrågor.  Ett antal personer som inte sitter i styrelsen 

ingår i dessa grupper. Samtliga grupper välkomnar nya medlemmar! 

Föreningen fick även en delvis ny styrelse för verksamhetsåret 2017. Sven Faugert har tyvärr avsagt 

sig vidare uppdrag i styrelsen på grund av kommande flytt utanför kommunen.  

Philip Shaw, Ingemar Bäck och Urban Dunell kvarstår i styrelsen. Nya medlemmar är Maria Olausson, 

Helena Wänerstrand och Margareta Olofsson. 

Som revisorer valdes Vera Johansson och Ann Sjölander. Revisorssuppleanter är Carola Lemmetty 

och Valeria Gallardo. Valberedningen utgörs av Willy Lord och Christer Rindeblad. 

Avgående styrelseledamöter avtackades och därefter bjöds på kvällsfika. 

I anslutning till årsmötet hölls ett mycket uppskattat föredrag av fjärilsforskaren Carl Gotthard från 

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar om evolutionär ekologi, 

om utvecklings plasticitet och livshistoria hos insekter, främst fjärilar.  

Vi fick lära oss att de flesta fjärilar övervintrar i Sverige. Olika arter har valt olika stadier för sitt 

övervintrande, från ägg, larv till vuxen fjäril. Vi fick också höra om fjärilar som migrerar så långt som 

till söder om Sahara, samt hur detta går till! Mycket fascinerande! Och visst påverkar 

klimatförändringarna även fjärilarna. Publiken hade många frågor och funderingar vilket 

uppskattades av föredragshållaren. 
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