
ÖSTHAMMARS NATURSKYDDSFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 

Kretsstämma  

Kretsstämma genomfördes lördag 17 mars. Ny styrelse valdes: Hans Jivander (ordförande), 
Ylva Lundh, Madelene Alpsjö, Susanne Ahlman, Jacqueline Otabbong och Lars-Gunnar 
Bråvander (ersättare). Alf Pettersson och Hans Hiller utsågs till revisorer. Verksamhetsplan 
antogs och därmed fick styrelsen i uppdrag att anta en handlingsplan med aktiviteter för 
verksamhetsåret.    

Styrelsemöten  

Kretsen höll tre styrelsemöten. Kassör och sekreterare valdes för verksamhetsåret samt att två 
revisorssuppleanter utsågs.  

Punkter under året; 

• 50-årsjubileum 2019  

• Kretsen i sociala medier och uppdatering av websida  

• Informationsblad till medlemmar  

• Medlemskap i folkrörelsearkivet  

• Programverksamhet vid sidan av jubiléet  

• Studiebesök Forsmark genom länsförbundet  

• Redogörelser från möten kring slutförvarsfrågan, remissvar Florarna och detaljplaner 
Öregrund och Östhammar, riksmötet och kretskonferens.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

I Östhammars kommuns referensgrupp för slutförvarsfrågor är Hans Jivander sedan flera år 
Östhammars Naturskyddsförenings representant.   Hans Jivander och Ylva Lundh har 
representerat Naturskyddsföreningen Uppsala län som ledamot och ersättare i styrelsen för 
MKG.  

Informationsmöte anordnades 30 oktober i Uppsala på temat Vad händer med förslaget att 
slutförvara använt kärnbränsle i Forsmark? med representanter för MKG och Östhammars 
kommun efter förslag av Hans Jivander. Arrangerande föreningar var Naturskyddsföreningen 
Uppsala län och Svenska Turistföreningen, Uppsalaavdelningen.    

Representation riksstämman och kretskonferensen  



Jacqueline Otabbong representerade Östhammarkretsen vid riksstämman samt 
kretskonferensen.  

50-årsjubiléet  

Styrelsen agerade arbetsgrupp för föreningens 50 års firande och träffades vid ett tillfälle vid 
sidan av styrelsemötena. Ett studium av handlingar, samtliga protokoll och föreningsmaterial 
från år 1969 och framåt, började studeras och är ett värdefullt material i sammanhanget.  

Ensam med allt man älskar  

Föredrag och bildvisning med fotografen Björn Arnemo hölls i oktober i Östhammar.  
Omkring 50 personer kom. Det blev en livlig diskussion om fiskares förhållanden och 
möjligheter att leva på sitt yrke och om framtiden för det småskaliga och miljövänliga fisket.  
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