Kinnarumma
Naturskyddsförening
Våren 2003
Årsmöte

Söndagen den 23 februari 2003
Kl 16.00 Församlingshemmet Viskafors
Leif-Eric Aronsson berättar om
Västergötlands flora
Föreningens årsmöte är som
vanligt den sista söndagen i
februari.
När själva årsmötet är klart är
det fika och sedan kommer Leif
-Eric Aronsson och talar och

visar bilder om arbetet med den
nyligen färdigställda boken om
Västergötlands Flora.
Leif-Eric är uppvuxen i Fritsla
och var sedan under många år
bosatt i Rydboholm.

Årsmötet
På årsmötet väljer föreningens
medlemmar styrelse för det
kommande året. Medlemmarna
får också ta del av styrelsens
verksamhetsberättelse och
revisorernas granskning av styrelsens arbete.
Det är ovanligt med motioner till
årsmötet men i år finns en så-

dan. En motion är ett förslag
från en medlem till årsmötet.
Det är Sune Pettersson i Svaneholm som konstaterar att
motorstadion i Svaneholm funnits i tio år och att föreningen
borde göra en uppföljning av
vad anläggningen medfört ur
miljösynpunkt.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2003 är
liksom tidigare 25 kr. Ett lågt
belopp men tillräckligt för en
förening med små kostnader.

Ni kan betala er medlemsavgift
med det bifogade inbetalningskortet eller så kan ni betala avgiften kontant på årsmötet.
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Verksamheten 2002
På årsmötet kommer styrelsens verksamhetsberättelse att
behandlas. Nedan finns berättelsens i en något förkortad
form. Komplett verksamhetsberättelse delas ut vid årsmötet.

Samverkan med Borås kommun om bl a Häggån
KNF har samverkat med Borås kommun i flera frågor. Särskilt kan noteras
kommunens kartläggning av naturvärden i Häggån med biflöden. Kartläggningen är slutförd och informationsmöten med markägare har ägt
rum. Några områden kommer troligen att få förstärkt skydd framöver, bl a
Tattarströmmarna.
Studiecirkel
En studiecirkel har bedrivits med kommunens kartläggning av områden
med särskilda naturvärden som utgångspunkt. En rad områden besöktes i
avsikt att komplettera kommunens beskrivningar.
Betskador från älg
KNF har samarbetet med LRF och Skogsvårdsstyrelsen om de betskador
som orsakas av älg.
Eskilsred
KNF deltar i ett arbete med att restaurera de fina markerna kring Eskilsred
på Stora Hålsjöns nordsida. Här finns en lövskogsdominerad betesmark
som föreningen många gånger besökt för sin rika flora. Avsikten är att de
igenväxande markerna skall gallras kraftigt och att bete skall komma
igång.
Sobacken och avfallsfrågor
Avfallsfrågan i Borås kommun har kommit att domineras av om kommunen skall bygga en egen avfallsförbränningsanläggning. Föreningens
ståndpunkt har då varit att en sådan anläggning måste lokaliseras så att
mellanlagring av avfall inte bör ske vid Sobacken. Tyvärr vet vi att kommunen inte tyckte som vi utan Sobacken blir mellanlager för det som skall
brännas.
Karlagården och Café Orkidé
Föreningens främsta naturvårdsinsats är arbetet på Karlagården i
Hassmundshult. Den 13 april fagades det och under sommaren kom
korna på plats och tog hand om gräset. På Karlagården sker också föreningens kanske mest välbesökta aktivitet varje år, Café Orkidé. Numera
en tradition i början på juli.

Programverksamhet i övrigt

Årets utflykter har överlag varit bra vad gäller vad vi ser och upplever.
Däremot minskar antalet deltagare för varje år. Värnamotrakten och
Ekens skärgård vid Kållandsö i Vänern var två lite längre dagsutflykter
med utmärkta sevärdheter.
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Deltagarantalet är högre på kvällsaktiviteter på vinterhalvåret. Från dessa kan
nämnas att 44 personer såg Ingemar Linds film ”Kuorga” som handlade om
Tranor.
Organisation.
Medlemsmöten
Kinnarumma naturskyddsförening har haft två medlemsmöten under året. Den
24 februari hölls årsmötet i Viskafors med Thomas Andersson som gästande
föredragshållare. Höstens medlemsmöte hölls den 20 november i Viskafors.
Utöver att föreningens verksamhet diskuterades så visades bilder från året
som gått
Styrelsen
Styrelsen sammansättning under 2002.
Ordförande
Ronny Fallberg.
Vice ordförande
Britt-Marie Bertilsson
Kassör
Lena Åsegård
Sekreterare
Gunilla Waltersdotter
Ledamot
Eskil Benjaminsson
Suppleant
Lars Aspholmer
Suppleant
Inger Karlsson
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under 2002
Revisorer
Revisorer har under året varit Ingmar Ringman och Lennart Munter
Valberedning
Valberedningen har bestått av Lars Aspholmer, Lennart Nilsson och Bernt
Pettersson
Medlemmar
Under 2002 har föreningen haft 177 medlemmar. Det är en minskning jämfört
med 2001 då föreningen hade 190 medlemmar
Ekonomi
Ekonomin fortsätter at vara god. För 2002 redovisas ett överskott på 4 642 kr.
Föreningen har nu tillgångar på ungefär 90 000 kr. Det mesta av tillgångarna
utgörs av medel på olika bankkonton.
Föreningens eget kapital, d v s skillnaden mellan tillgångar och skulder var vid
årsskiftet 88 405 kr.
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Programpunkter
Våren 2003
Sönd 23 feb

Årsmöte
Viskafors församlingshem. Årsmötet börjar 16.00.
Efter mötet berättar Leif-Eric Aronsson om arbetet
med Västgötafloran. Fika.

Sönd 9 mars

Fågelresa till nedre Viskadalen.
Vilka simfåglar finns det denna tidiga vårdag och
hur är det med kungsörnen? Vi kan också få se tidiga vårflyttare.
Samling vid Kinnarumma kyrka kl 8.00
Upplysningar: Ronny Fallberg, tel 0320 731 35

Lörd 5 april

Fagning i Karlagården
Vår traditionella vårstädning i Karlagården. Genom
att kratta bort löv och grenar förbereder vi vårens
blomning. Tag med räfsa och hjälp till, så bjuder vi
på fika.
Upplysningar: Britt-Marie Bertilsson, tel 25 10 45

Studiecirkel om Karlagården
I slutet av februari startar föreningens studiecirkel om Karlagården. Trots att många redan anmält sig finns fortfarande möjlighet
att anmäla sig. Kontakta någon i styrelsen.

Styrelse
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Ordförande

Ronny Fallberg

0320-731 35

Vice ordförande

Britt-Marie Bertilsson

25 10 45

sekreterare

Gunilla Waltersdotter

29 46 05

ledamot

Eskil Benjaminsson

29 20 80

kassör

Lena Åsegård

29 23 58

suppleant

Inger Karlsson

29 20 35

suppleant

Lars Aspholmer

29 23 58

