
 

 
Till samtliga medlemmar 
 

Hej! 
Naturskyddsföreningen Ängelholm har idag omkring 600 medlemmar. Många är aktiva, och arbetar 
förtjänstfullt i föreningens arbetsgrupper men tyvärr, tycks allt färre medlemmar vara beredda att engagera 
sig i den formella verksamhet som är i sig en förutsättning för föreningens styrka att kunna försvara miljön 
i vår omnejd. 
 
När organisationen höll sitt årsmöte sist deltog tio medlemmar. Att deltagandet blev så pass låg berodde 
naturligtvis delvis på rådande omständigheter med covid-19, men är trots detta i högsta grad 
anmärkningsvärt och oroande. 
 
Efter årsmötet har vi numera endast fem styrelseledamöter som delar på den arbetsbörda en så stor ideell 
förening medför. Vi har ej heller någon valberedning. Det är självklart inte tillfredsställande att ett så litet 
antal personer på sin fritid ska både arbeta med att förvalta organisationen i sin helhet och samtidigt arbeta 
med alla tunga, viktiga remissärenden. I en så pass stor förening är det normalt med sju till nio 
styrelseledamöter, oftast med ett antal suppleanter. Nuvarande situation blir naturligtvis i längden 
ohållbar. 
 
Vi i styrelsen vill därför uppmana alla att fram till nästa årsmöte tänka till och fundera över hur vi vill ha 
det i vår organisation. Kan man själv tänka sig att delta mer aktivt i föreningens formella arbete och 
kanske ingå i styrelsen? Om inte, finns det någon annan som man vill nominera? Hör av er i så fall till 
någon i styrelsen om detta eller om ni har andra förslag. 
 
Det viktigaste för en stark och demokratisk organisation är att så många som möjligt deltar i 
mötesverksamheten. 
 
Vid årsmötet 2022 skall val göras till ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Vid 
årsmötet 2022 kommer det även om möjligt att väljas kontaktpersoner för skogsgruppen, klimatgruppen 
och vattengruppen i syfte att stärka kopplingen mellan styrelsen och grupperna. Nominera gärna ordinarie 
och ersättare för respektive grupp till oss i styrelsen innan årsmötet. 
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