
Verksamhetsberättelse NF Lycksele 2020

Året började bra, vi planerade ett besök med Christer Borg, Älvräddarna lördagen 8
februari. Innan Christer Borg hade styrelsen ett kortare arbetsmöte för att planera
årsmötet.  Samma dag var det ett fantastiskt väder ute på isen så vi fick tyvärr inte
många lyssnare till Christer Borgs föreläsning, strax under 10, men föredraget var bra.
Sen slog pandemin till. Den 25 mars skulle vi ha vårt årsmöte men det blev inställt och
framflyttat till den 28 okt. Flera publika evenemang fick ställas in:
Stefan Sundström på  MB 8 maj “Domedagen” och vi skulle stå i foajen= Inställt
Medverka på Gammplatsens midsommarfirande med “Rädda Bina” = Inställt
Vi skulle vara med i “En dag på stan” = Inställt
Ordförande hade en träff med kommunens miljöutskott (S) 18 feb.
Vi skrev en insändare om vikten av att bevara skogen på Tannberget. Texten utgick till
stor del från vårt yttrande till kommunen i samma ärende. Många företrädare för
kyrkan som bla är ägare till skogen verkar ha samma inställning som vi och det bådar
gott.
I maj lämnade vi ett yttrande till Boliden Mineral som vill utöka sin brytning i
Kristineberg, Rävliden, där vi lyfte våra farhågor över laxens reproduktion i
Vindelälven iom att Hornträsket/Vormbäcken och Vindelälven är recipient. Bla
kadmiumhalterna är ff för höga i Vormbäcken.
Styrelsen har haft kontakt via mail och sms.
Ordförande hade en träff med Skogsmuseets nya chef, Ingela Forsberg , och vi såg båda
fram emot ett samarbete om bla vårt gemensamma intresse: Skogen.
Idag har Skogsmuseet en ny chef som ser fram emot ett möte med oss.
Pandemin gjorde så att många möten gjordes nu digitalt:
AnnLouise och Rickard deltog digitalt på Västerbottens NF höststämma 7 nov.
16 mars deltog Torgny Forsgren, utsedd av länsförbundet och med stöd från
Lyckselekretsen under Samverkan Umeälvens Årsmöte.
Som bilaga till Verksamhetsberättelsen ligger en rapport från Torgny Forsgren och
Roland Forsgren. Vi tackar varmt för deras arbete.

2020 kommer att vara ett år som vi alla minns på olika sätt och av olika anledningar.
Under semestern följde man mest uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten och
såg med förskräckelse hur kurvan för Covid-sjuka ökade och ökade. Själv trodde jag väl
aldrig att jag skulle sätta på mig ett munskydd men så blev det.
Nu börjar samhället öppna upp mer och mer men pandemin är inte över. Har vi lärt oss
något? Ja, att vi är ganska sårbara varelser. Desto större anledning att behandla vår
natur med omsorg så planetskötandet måste bara gå vidare. Något annat är inte att
göra. Det händer mycket bra på den fronten också. Det vi visste var på väg med ett
varmare klimat och dess konsekvenser verkar nu ha landat hos fler. I grundskolans
kursplaner står nu många skrivningar om hållbarhet och klokt resursanvändande.
Så det är bara att hålla i och hålla ut.

AnnLouise Hansson Ordförande
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