
VERKSAMHETSBERJiTTELSE 20 1 6

Styrelsen ftr Saltsjöbadens Naturskyddsförening ffir härmed avge berättelse ftir verksamheten ftir
äret 201 6, föreningens 46 :e verksamhetsår.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordinarie ledamöter Suppleanter

Gudrun Hubendick, ordförande Ylva Rylander
Johanna Islas Helgesson, vice ordförande Linda Ullman\- Lennart Philip, kassör Nils Tiberg
Helena Jularbo, sekreterare

. 
Jocke Nyberg, ledamot

Ordinarie revisorer har varit Inga Malmqvist och Henning Rodhe.
Valberedningen har bestått av Kerstin Hedön

Medlemmar och verksamhet

Kretsen har 589 medlemmar varav 255 fufamiljemedlemmar.
i

Saltsjöbadens Naturskyddsforening ska arbeta för Naturskyddsftlreningen syften i ftirsta hand
genom att tillvarata lokala natur- och miljövårdsintressen. Arbetet bedrivs friimst genom utflykter i
naturen, ft)redrag och i dialog med kommunen i plan- och byggfrågor samt skötsel nybildning av
naturreservat.

Stvrelsen har sammanträtt 10 gånger samt hållit konstituerande möte. Styrelsen har varit
\* representeradpåNaturskyddsft)reningens Riksstämma, Länsstämma samtLänsträff.

Under 2016 arrangerade vi nio utflykter och arrangemang.

Natursnokarna började år'et med korv grillning vid Erstavik i januari, ett femtontal bam och vuxna\- deltog. Därefter var snokledarna rned och arangerade klädbyardag i Fisksätra i april, vilken
lockade håde vuxna och barn. Ett trettiotal personer kom och bylte närmare tr00 plagg med
varandra.

I slutet av april gjordes.en vandring genom ravinen Dalen på Ä1go under ledning av Ronny Fors i
samalrangemang med Älgri fastighetsägarftirening. Deltog gjorde 27 perconer,varav fem barn.
I maj gjordes en kvällsvandring på Svärdsö tillsammans med Saltsj<ibadens hembygdsftirening på
temat vild botanik. Kristoffer Hahn guidade de27 deltagama i den varma varkvällen.

Hösten inleddes med en svamputflykt tillsammans med Natursnokarna och under ledning av Charlie
Wijnbladh, ett trettital vuxna och barn.deltog. Påföljande dag hade vi svamputställning på Tippen.
Trots att det var söndag och ftirre an vanligt som besökte Tippen kom många och tittade och frågade
både om svampar och Naturskyddsföreningen. Cirka åtta personer anmälde att de ville bli
medlemmar.



Under utflykten "tre vatten" tittade vi på naturren vid stråinderna till Erstaviken, Baggensfiärden och
Vårgärdssjön. Det skedde i samarrangemang med Saltsjobadens fiskevårdsforening och leddes av
Charlie Wijnbladh. Ett tiotal personer deltog.

Både Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddft)rening hade kretsstiimma i Saltsjribadens
ftirsamlingshem. Efter kretsstiimmorna talade Cathrine Biilow från Ekobyggportalen om ekologiskt
byggande. Kvällen avslutades med att vi bjöd på soppa, smörgås och kaffe.

Vi fortsatte att folja kommunens planer pä att bygga en stor marina i Skutviken i Skogsö
naturreservat. Vi inbjöd Nacka kommuns markchefAnnaAhrling till en lunch i blåsippebacken med
utsikt över Skutviken då vi också tog upp vår syn på marinan.

Två artiklar i Saltsj«ibladet beskrev våra aktiviter.

Ordföranden deltog i Naturskyddsft)reningens riksstämma i Norrköping. Styrelsen har också varit
representerad på Liinsstämma, Länskonferens och Liinsträff.

En styrelsemedlem är frivillig kontrollant åt Riks av Willys Bra miljövals butik.

Vi har erbjudit kommunen att arrangera guidade vandringar på Svärdsö ftir nyanlända vuxna och
bam som enli$ planerna skall flytta in i modulhus på Svärdsö ftire sommaren.

Tillsammans med Naturskyddsft)reningen i Stockholms liin och Sra kretsar låimnade vi synpunkter
på detaljplan ftlr bussterminal vid Slussen.

Resultatet av ftireningens verksamhet under 2016 och dess ställning i övfigt framgår av bifogade
resultat- och balansräkningar.

Saltsjöbaden den 22 februari2}I7
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SALTSJöBADENS NATU RSKYDDSFÖRENI NG
RESULTATRÄKNING FÖR AR
lntäkter
Medlemsavgifter NF
Värvningsbidrag NF
Förbrukat bidrag Snokverksamheten
Övriga bidrag
Överskott Gotlandsresan i österlen
Försälning av varor
Ränteintäkter

Kostnader
Snokcerksamheten kostnader
Lokalhyra
Evenamang, utställningar
Porto, utskick
Tryckeri, information, kontor
Expenser styrelsen, Riksstämma, konferens
Kontoavgift
Negativ ränteutveckling på fond
Kretsstämmokostnad
Avskrivningar 20 o/o

ARETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
Tillqånqar
lnventarier
Lager av SNF-varor
Övriga fordringar
Handelsbanken, trans. konto
Handelsbanken, räntefonder/sparkonto

§ltulder och eqet kapital
Eqet kapital

vid årets början
fond för NaturSnokarna
årets resultat
vid årets slut

Skulder
Ejförbrukade bidrag
Leverantörskulder
Förskottsbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa skulder

Saltsjöbaden den'1 0 januari 2017

2016

10 090,00

239,00

2015

10 000,00
200,00

6 259,00
212,00
140,00
60,00

93,69
10 412,69

2 375,00

1 664,00
900,00

1 250,00

1 355,00
790,00

-8 334,00
2079,69

2016.11.31

2 410,00
1,00

e1 300,i1

16 871,00

6 259,00
200,00
409,00
329,00

1 101,00
5 238,00

450,00
32,93

2 840,00
790,00

-17 648,93
-777,93

2015.12.31

3 200,00
1,00

19 752,07
67 651,35

93 711 11

29 821,42
50 000,00
2 079,69

81 900,11

10 31 1,00

90 604,42

30 599,35
50 000,00

-777,93
79 821,42

10 311,00
472,00

1 500,00
1 1 811,00 10 783,00

90 604,4293 71',1,11
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Gudrun Hubendick
Ordförande

Härmed bekräftas att ovanstående balans- och resultaträkning överensstämmer med
föreningens räkenskaper. Beträffande vår granskning hänvisas till revisionsberättelsen.

Saltsjöbaden aen ftdt;f 2o1r
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REVISIONSBERATTELSE

Undertecknade, som av årsmötet utsetts till revisorer i SALTSIÖBADENS
NATURSKYD DS FÖ REN IN G får härmed avgiva följande revi sionsberättelse för
verksamhetsåret 20L6.

Vi har granskat räkenskaperna och andra handlingar som lämnar upplysning om
föreningens ekonomi och förvaltning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som
vi ansett erforderliga.

Vi tillstyrker att Resultat- och Balansräkning för Z0L6 fastställs och att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20L6.

Saltsjöbaden den 25 februari20LT
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