
 

Verksamhetsberättelse 2019  
Stranda Naturskyddsförenings styrelse utgjordes 2019 av ordförande Renate Foks och 
medlemmarna Linda Kinnander (kassör), Håkan Johansson och Birgitta Gullstrand 
(sekreterare). Ersättare var Carl Nygren och Anders Thunberg  
 
Under verksamhetsåret har föreningens styrelse:  

● haft tre sammanträden. 
● skött krestens hemsida   stranda.naturskyddsforeningen.se/ och facebooksida 

www.facebook.com/strandanatur 
● skött Guttorpsstugan och ängen 
● samarbetat med skogsgruppen i Oskarshamn kring skydd av skogar med höga 

naturvärden i kommunen. 
● jobbat för att en debattartikel om skydd av Hornsö ekopark publiceras (publicerades 

30 januari 2020) 
https://nxt.barometern.se/debatt/en-framtida-nationalpark-ger-mangfald-och-jobb/ 

● skickat ett yttrande kring placering av biogascentralen i Mönsterås kommun 
● sökt miljöbidrag från kommunen för att organisera klädbytardagarna och workshops 

under 2020 
 
Carl och Renate har representerat kretsen i länsförbundets styrelse. Renate har deltagit i en 
kretsworkshop i Stockholm i november. 
 
Kretsen har organiserat ett antal aktiviteter:  

● 17 mars, årsmöte 2019  
● 6 april, Klädbytardagen. Mönsterås Bibliotek 
● 9 april, Föreläsning ätliga vilda växter, Pav Johnsson, tillsammans med 

Studiefrämjandet  
● 18 och 25 maj, Träff/utflykt, studiecirkel ätliga vilda växter, tillsammans med 

Studiefrämjandet  
● 26 maj, tillsammans med Oskarsbygdens Fågelklubb,fågelexkursion till Rynningen 

och Mörlundafälten. 

https://stranda.naturskyddsforeningen.se/
http://www.facebook.com/stranda
https://nxt.barometern.se/debatt/en-framtida-nationalpark-ger-mangfald-och-jobb/?fbclid=IwAR2HDADieXuTCwYfChy_4Fo6YBDHPcy6ibKoIHXHQaAeVT13AzZYvYEwXHM


 

 

FÖRSLAG Verksamhetsplan / Kalendarium 2020 
Förslag till 2020 styrelsen är att:  

- fortsätta engagera sig för att områden med höga naturvärden skyddas 
- sköta Guttorpsstugan och ängen 
- sköta kretsens hemsidan och facebooksidan 
- organisera utflykter och evenement för gemensamma naturuppleverser 
- organisera lokala aktiviteter, tex strandstädning och klädbytardag 

 
Planerade evenemang: 

● 28 mars, Klädbytardag, workshops samt årsmöte, Mönsterås Bibliotek 
● 22 maj, Biologisk mångfaldens dag 
● en lördag i september eller oktober,  klädbytardag med höst-tema 

 
Följande aktiviteter föreslås även organiseras under 2020. 

● en slåtterdag vid Guttorpstugan  
● en strandstädningsaktivitet 
● en eller fler “hemomkring”vandringar längs med befintliga leder  

 
I övrigt kommer exkursioner och utflykter organiseras på initiativ av medlemmar. 
 
Nya aktiviteter annonseras i kommunkollen, på vår hemsida och genom epost-utskick.  
 
Info och program: https://stranda.naturskyddsforeningen.se/  - strandanatur@gmail.com 
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