NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG Årsmötesprotokoll
2015-03-19 kl 19.00 Dropp in, Sundspärlan i Helsingborg
Närvarande: 15 medlemmar

§ 1 Föreningens ordförande Richard Nilsson öppnar årsmötet och hälsar samtliga välkomna.
§ 2 Till mötesordförande väljs Richard Nilsson och till mötessekreterare Tom Svensson. Till
justeringspersoner väljs Stina Bertilsson Vuksan och Elisabeth Bartels.
§ 3 Det konstateras att årsmötet blivit utlyst i tid – enligt stadgarna minst 10 dagar i förväg.
§ 4 Dagordningen godkänns.
§ 5 Årsmötet tar del av föreningens verksamhetsberättelse för år 2014 och beslutar därefter att lägga
den till handlingarna.
§ 6 Årsmötet informeras om föreningens resultat och balansräkning för år 2014. Räkenskapsårets
förlust uppgår avrundat till 10 000 kr. Mötet beslutar att lägga resultat- och balansräkningarna till
handlingarna.
§ 7 Leif Olsson läser upp revisorernas berättelse om föreningens ekonomi och förvaltning.
§ 8 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och fastställer såväl
verksamhetsberättelsen som resultat- och balansräkningarna samt beslutar att överföra resultatet till
nästa års balansräkning.
§ 9 Leif Olsson läser upp revisionsberättelsen för Hervid Vallins Minnesfond varefter mötet beviljar
fondens styrelse ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och fastställer redovisningen. Leif Olsson
informerar om fondens verksamhet för det gångna året.
§ 10 Årsmötet omväljer Richard Nilsson till ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande för
2015.
§ 11 Beslut fattas att styrelsen intill nästa årsmöte skall bestå av 10 ledamöter, ordföranden
medräknad.
§ 12 Årsmötet omväljer Mikael Fahlman, Karin Nilsson Jungermann, Leif Olsson och Tom Svensson till
styrelseledamöter under de nästkommande två åren. Årsmötet väljer Martin Almroth som
styrelseledamot för de nästkommande två åren. I styrelsen ingår dessutom Sven Gustavi, Jan-Erik
Hederås, Christel Kvant och Ann Piates. Det antecknas att Stina Bertilsson Vuksan begärt att bli
entledigad från sitt styrelseuppdrag samt att Jesper Persson undanbett sig omval.
§ 13 Till ordinarie revisorer i föreningen för år 2015 väljs Julia Sandberg och Anette Olsson. Som
suppleant väljs Elisabeth Bartels.
§ 14 Årsmötet utser Sven Gustavi, Karin Nilsson Jungermann, Richard Nilsson och Leif Olsson till
ombud vid Naturskyddsföreningen i Skåne länsstämma i Trelleborg den 25 april 2015. Styrelsen
erhåller mötets mandat att vid behov utse ytterligare ombud.
§ 15 Årsmötet omväljer Karin Nilsson Jungermann till föreningens representant i
Naturskyddsföreningen i Skåne Kretsråd samt Mikael Fahlman som suppleant för henne.

§ 16 Årsmötet utser Karin Nilsson Jungermann och Ann Piates till representanter vid
Naturskyddsföreningens rikskonferens i Åre 23-24 maj 2015.
§ 17 Årsmötet omväljer Klas Nyberg till ledamot av valberedningen samt utser Stina Bertilsson
Vuksan till ny ledamot i valberedningen.
§ 18 Jan Erik Hederås redogör för förslaget till stadgeändringar. Det antecknas att mötesdeltagarna
har tillgång till förslaget. Årsmötet beslutar att anta förslaget till nya stadgar.
§ 19 Övriga frågor. Jan-Erik Hederås och Tom Svensson informerar om hur föreningens arbete med
att överlåta Gluggstorp till Helsingborgs stad fortskrider. Tom Svensson redogör för ett förslag till
verksamhetsplan för år 2015. Mötet fastställer planen. Elisabeth Bartels berättar att hon deltagit i en
konferens i Lund angående omställningen till ett hållbart liv och att hon tillsammans med Elin
Pettersson vill få igång omställningen i Helsingborg och till att börja med bilda en Facebookgrupp
med namnet ”Omställningen Helsingborg”. De som är intresserade att medverka kan kontakta
Elisabeth på Facebook eller på hennes mail bartelskiel@hotmail.com
§ 20 Ordföranden tackar alla som deltagit i föregående års förvaltning. De avgående
styrelseledamöterna Stina Bertilsson Vuksan och Jesper Persson tackas för sitt engagerade arbete.
§ 21 Ordföranden förklarar årsmötesförhandlingarna avslutade samt tackar föredragshållaren Karlo
Pesjak för hans engagerade och intressanta föredrag under temat fåglar vid Magle våtmark.
Ordförande tackar också för det goda kaffebrödet från Fahlmans med tillhörande te och kaffe. Såväl
föredrag som fika avnjöts i år innan årsmötesförhandlingarna tog vid.
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Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Dagordning vid årsmötet den 19 mars 2015
Tid:

kl 19.00

Plats:

Dropp in, Sundspärlan i Helsingborg

Punkt

Ärende

1

Mötet öppnas, ordföranden hälsar alla välkomna.
Val av mötessekreterare och mötesordförande.
Förslag: Tom Svensson och Jan-Erik Hederås

2
3
4

Val av 2 justeringspersoner.
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
Kommentar: Kallelse skall ske minst 10 dagar i förväg.

5

Godkännande av dagordning.

6

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser.
Föredragande: Jan-Erik Hederås, Leif Olsson.
Berättelserna läggs till handlingarna.

7

Revisorernas berättelse.

8

Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning samt fastställande av
verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen. Beslut om överföring av
2014 års resultat till 2015.

9

Ärenden i Hervid Vallins minnesfond:
 Revisorernas berättelse.
 Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
 Val av två ledamöter i fondens styrelse för en mandattid av 2 år.

10

Val av ordförande i föreningen – tillika styrelsens ordförande.
Föredragande: Valberedningen.

11

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. Föredragande: Valberedningen.

12

Val av ledamöter i styrelsen. Föredragande: Valberedningen.

13

Val av två revisorer jämte suppleant. Föredragande: Valberedningen.

14

Val av ombud till Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma, Trelleborg 25/4.

15

Val av ledamot jämte suppleant i Naturskyddsföreningen i Skånes kretsråd.
Föredragande: Valberedningen.

16

Val av ombud till Naturskyddsföreningens rikskonferens i Åre 23-24 maj.

17

Val av ledamöter till valberedningen.

18

Beslut om stadgeändringar. Föredragande: Jan-Erik Hederås, Tom Svensson

19

Övriga frågor behandlar i år bl.a. Gluggstorp.

20

Avtackning av föregående års förvaltning.

21

Årsmötet avslutas.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge
Redogörelse för föreningens verksamhet under år 2014 (åttiotredje verksamhetsåret).
Styrelseledamöter: ordförande Richard Nilsson, vice ordförande Jan-Erik Hederås,
kassör Leif Olsson, programsekreterare Stina Bertilsson Vuksan,
protokollsekreterare Tom Svensson samt Mikael Fahlman, Sven Gustavi, Christel Kvant,
Karin Nilsson Jungermann, Jesper Persson och Ann Piates.
Revisorer: Anette Olsson och Julia Sandberg, suppleant: Elisabeth Bartels.
Representanter i styrelsen för Hervid Vallins minnesfond: Leif Olsson, Jan-Erik Hederås.
Valberedning: Klas Nyberg.
Föreningen är en lokalförening inom Naturskyddsföreningen i Skåne (SNF-Skåne) och en krets
inom Naturskyddsföreningen (SNF). Karin har varit föreningens representant i SNF-Skånes
kretsråd med Mikael som suppleant, och även Sven har deltagit. Richard, Karin, Leif och Sven
deltog i SNF:s riksstämma i Örebro 14–15 juni. Leif har varit föreningens representant i Studiefrämjandets styrelse, och Karin deltog i Studiefrämjandets årsmöte 20 mars.
Antalet medlemmar 2014 var 1701, varav familjemedlemmar 702. Medlemsavgiften för
enskild person har varit 295 kr och för hela familjer 365 kr.
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under året. Styrelsen har planerat årets bildvisningar och utflykter med Stina som programredaktör. Såväl vår- som höstprogrammet har
skickats ut med e-post till medlemmar med känd e-postadress samt med vanlig post till ett 30-tal
aktiva medlemmar. Båda programmen har funnits tillgängliga på föreningens hemsida, där
Henrik Wilhelmsson varit webbredaktör. Några medlemmar deltog i hemsidesutbildning 16 mars
och 13 november. Våra utflykter har funnits med i Naturguiden, utgiven av Länsstyrelsen i
Skåne. Flertalet programpunkter har annonserats i Helsingborgs Dagblad.
Föredrag med bildvisningar samt utfärder:















5 mars – Ugglekväll på Svedberga kulle (samarrangemang med NF-Kullabygden);
18 mars – Årsmöte på Dropp in. Bengt Hertzman visade ett bildspel om Rönneådalens natur;
13 april – På jakt efter våren i Borgens naturreservat;
29 april – Naturen som skafferi – vandring i Småryd;
24–25 maj – Lär känna Skåne – långexkursion till Österlen (samarrangemang med NF-Kullabygden);
27 maj – Naturen som skafferi – vandring i Råådalen;
2 juni – Floravandring i Rönneådalen (med Skånes Nordvästpassage och Klippanbygdens Natur);
15 juni – De Vilda Blommornas Dag. Blomstervandring i Utvälinge;
12 juli – Strandutflykt med studier av smådjur, alger och växter vid Råå vallar;
5–7 september – Svamputställning och Svampens Dag med rådgivning på Naturum Kullaberg;
11 september – besök på Veronicas gård på Hallandsås med ekologiska produkter;
13 september – Svampexkursion till Djurholmen (samarrangemang med NF-Kullabygden);
19 oktober – Fågelskådardag i skogen i Fredriksdal;
26 december – Mellandagsvandring i Rååns dalgång mellan Raus och Gantofta.

På Ängens Dag 2 augusti deltog föreningen i den årliga slåttern på Äsket på Råå i samarbete
med Råå biblioteks vänner och Stadsbyggnadsförvaltningen.
Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda SNF-Skånes Hörjelgården.

Floragruppen har i samarbete med Studiefrämjandet organiserat en kurs, där deltagarna under
fem sommarkvällar har inventerat kärlväxter samt floraväktat rödlistade arter. Resultaten
rapporteras till Lunds Botaniska Förening och ArtDatabanken. Floragruppen har även lämnat
synpunkter på restaurering av en våtmark vid Ramlösa plantskola.
Stina deltog i en träff med Havsnätverket i Simrishamn.
Genom miljögruppen deltog föreningen i Earth Hour-evenemanget 29 mars samt i organiserandet
av en klädbytardag på Dunkers kulturhus 12 april. Karin talade om bl.a. bra miljöval vid miljöcertifiering av Läkarhuset Roslunda i Ängelholm 6 maj. Christel lämnade synpunkter på ett samrådsunderlag avseende tillstånd enligt miljöbalken till lagring av metanol mm vid Kemira Kemi
AB, och hon och Karin deltog i ett samrådsmöte på Kemira 4 september. Karin, Ann och Elisabeth
deltog i upptaktsmötet i Lund 6 september inför Miljövänliga veckan (29 september–5 oktober)
med tema Byt till Eko. Föreningen delade ut material till stadens bibliotek, och under hela veckan
fanns informationsmaterial och frågequiz på Willys (Kingområdet och Rosengården), där en
Eko-odlare ställde upp 2 oktober. Ann, Christel, Karin, Sven och Elisabeth gjorde butiksundersökningar. Elisabeth ställde samman dessa och skrev en insändare i Helsingborgs Dagblad
Miljövänlig vecka ser över ekoutbud (publicerad 30 september). Tre butiker erhöll var sitt
diplom. Karin deltog i utvärdering av miljövänliga veckan 8 november och i en träff med Matoch Jordbruksnätverket 9 november, båda i Stockholm.
Genom naturvårdsgruppen har föreningen avgivit två yttranden, ett avseende Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Gantofta naturreservat och ett angående kabelbyte i området Domsten
- Viken. Tom har varit föreningens representant i Rååns Vattenråd med Stina som suppleant.
Richard har i föreningens namn skrivit en insändare Förstör inte fåglarnas bon i HD (13 juli).
Christel och Sven deltog i ett samrådsmöte 21 augusti om bildande av naturreservatet Pålsjö
skog. Sven har deltagit i två dialogmöten i Malmö och till Länsstyrelsen avgivit ett yttrande om
Naturvårdsstrategi för Skåne. Sven och Martin Almroth deltog i konferensen Miljö och
naturvårdsarbete i skolan i Stockholm 7 november. Sven har lämnat ett yttrande till
Stadsbyggnadsförvaltningen om skötsel av vägrenar, vägdiken och andra ytor med stor biologisk
mångfald, och Jan-Erik har pekat ut några värdefulla områden.
I Gluggstorp äger föreningen ett område, Gluggstorp 5:21 (Helsingborgsdelen) och Gluggstorp
2:16 (Svalövsdelen), vilket omfattar betesmarker vid Råån. Styrelsen har fattat ett principbeslut
om att skänka fastigheterna till Helsingborgs stad.
Karin informerade om föreningens verksamhet dels vid en sammankomst med Råå Biblioteks
vänner 15 april, dels vid SNF:s utbildning Mer friluftsliv i skolan 26 augusti på Örby ängar.
Föreningen deltog med informationsbord samt försäljning av bl.a. böcker och naturbutiksmaterial vid invigningen av naturreservatet Bruces skog 18 maj liksom under HX-dagarna 30–31
augusti. Karin, Mikael och Sven har representerat föreningen vid trafikantutskottets möten.
Under 2013 har föreningen även samarbetat med Miljöbiblioteket/Stadsbiblioteket, Svenska
Botaniska Föreningen och Sveriges Mykologiska Förening.
Helsingborg i mars 2015

Richard Nilsson
/ordförande/

Jan-Erik Hederås
/arkivsekreterare/

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Helsingborg

fastställda vid föreningens kretsstämma 2015-03-19.
Naturskyddsföreningen i Helsingborg är Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets verksam i
Helsingborgs kommun.
§ 1 Ändamål och organisation
Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande benämnd Naturskyddsföreningen – är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organiserad i kretsar,
länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna
stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolkningstvist
äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående
ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet.
§ 2 Verksamhet – riksföreningen
Naturskyddsföreningen ska:
verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av
värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.
Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och
styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.
§ 3 Medlemmar
Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Helsingborg (i det följande benämnd kretsen) är de av
Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom kretsens verksamhetsområde. Enskild
medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets och sådan övergång gäller från det datum
som riksföreningen bekräftar.
Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de
har sitt säte.
Föreningen kan efter styrelsens beredning till hedersledamot kalla person, som gjort sig särskilt
förtjänt därav. Denne är befriad från medlemsavgift.
§ 4 Verksamhet – kretsen
Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsen kan inte utan
godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter av sina medlemmar. Krets
har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex prenumeration på kretstidskrift.
Föreningen har den 10 mars 1982 beslutat att instifta en fond med namnet ”Hervid Vallins
minnesfond”. Dess ändamål skall huvudsakligen vara att främja vetenskaplig forskning och
undervisning enligt särskilda fondstadgar. Föreningen är huvudman för fonden.
§ 5 Kretsstämma
Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen
själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till
stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger.
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§ 6 Rösträtt och omröstning
Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen
närvarande medlem.
Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ
majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring, se § 17, avseende upplösning, se § 18. Vid lika röstetal
har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.
Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad
medlem så begär.
Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får
valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.
§ 7 Valbarhet
Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock ej
kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till
styrelseledamot får ej heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får ej heller
utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person.
§ 8 Tidpunkt och kallelse
Ordinarie kretsstämma hålls under mars månad. Dag och plats för stämma ska meddelas
medlemmarna senast 10 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.
§ 9 Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma:
1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
2. val av ordförande för stämman
3. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. styrelsens verksamhetsberättelse
6. revisorernas berättelse
7. fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse
8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9. fastställande av verksamhetsplan
10. ärenden rörande Hervid Vallins minnesfond
a. fondens förvaltnings- och verksamhetsberättelser och deras fastställande
b. frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
c. val av föreningens ledamöter i fondens styrelse för en mandattid av två år
11. beslut om antalet styrelseledamöter
12. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen för en mandattid av ett år
13. val av övriga styrelseledamöter för en mandattid av två år
14. eventuella fyllnadsval
15. val av två revisorer och en revisorssuppleant för en mandattid av ett år
16. val av valberedning
17. information om länsstämma, kretsråd, riksstämma eller rikskonferens
18. ärenden som styrelsen förelägger stämman
19. ärenden som väckts genom motion
20. övriga frågor
21. stämmans avslutande
§ 10 Extra kretsstämma
Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel
av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas
beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
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§ 11 Motioner
Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska
lämnas skriftligen till kretsstyrelsen före den 15 februari.
Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på
stämman.
§ 12 Styrelse
Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem
ledamöter varav en ordförande.
Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är
organiserade inom kretsens verksamhetsområde.
§ 13 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut
som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott, bestående av ordföranden och ytterligare två
ledamöter. Utskottet har beslutsrätt i delegerade frågor, då minst två ledamöter är närvarande.
§ 14 Firmateckning
Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar.
§ 15 Verksamhetsår och räkenskaper
Kretsens verksamhetsår är kalenderår.
Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans
med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari
månad för granskning.
Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.
§ 16 Verksamhetsberättelse
Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas
till riksföreningens kansli.
§ 17 Stadgeändring
För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas
genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna
meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.
Ändring av stadgarna för Hervid Vallins minnesfond kan ske genom beslut på två varandra följande
kretsstämmor med minst två tredjedels majoritet på varje.
§ 18 Upplösning
Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders
mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4
majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om
sådant finns.
Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns,
riksföreningen.
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015
Stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse
-exkursioner
-föredrag
-studiebesök
-studiecirklar
-aktiviteter för barn
Bedriva aktivt naturvårdsarbete
-delta i ängens dag
-ge ekonomiskt stöd till speciella insatser
Samarbeta/samarrangera
-andra föreningar med naturintressen
-Fredriksdals friluftsmuseum
Bevaka natur- och miljövårdsfrågor
-värna om hotade biotoper genom ex bidrag till markägare
-bevaka skyddsvärda biotoper för ev markköp
-inventera svampar, växt- och djurliv inom kommunen
Påverka myndigheter
-söka dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen
-framföra synpunkter på kommunens naturvårdsinsatser
-avge yttranden på remisser
Bedriva upplysning och väcka opinion genom utåtriktad verksamhet
-handla miljövänligt
-butiksundersökningar
-klädbytesdagar
-studiebesök ekologisk odling/lantbruk
-ge svamprådgivning åt allmänheten
Verka för kunskap om natur- och miljövård vid skolor och i det fria bildningsarbetet
-samarbeta med Studiefrämjandet

