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Möten: Styrelsen har haft 8 protokollförda möten inklusive årsmötet under verksamhetsåret för 
2021, några av mötena har varit digitala och några har varit vanliga fysiska möten. 
 
Medlemsantal: Vid utgången av 2021 hade föreningen 255 medlemmar. Av dessa var 104 
familjemedlemmar. Det är en liten minskning av antalet medlemmar sedan föregående år. 
 
Aktiviteter under året: Under året har vi varit valt att ha färre aktiviteter till följd av pandemin, 
men föreningen har kunnat erbjuda medlemmarna ett flertal organiserade utomhusaktiviteter. 
Dessa har genomförts på ett smittsäkert sätt under året. Av aktiviteterna kan nämnas:  

 1:a majrundan, en fågelutflykt i kommunen 
 Fågelpromenader runt Tranemosjön 
 Slåttergille vid Hunnabo 
 Svampexkursion 
 Höstmöte 

 
NIT, vår tidskrift ”Naturen i Tranemo” togs fram i 200 ex och har skickats ut till samtliga 
medlemmar. 
 
Fågelgruppen. Fågelmötena under våren ställdes in. Under hösten har vi träffats igen, med 
bland annat träffar om fågelfotografering och tips på hur man använder Artportalen  
Fågelmötena hålls numera, i de nya fina lokalerna i Centralen i Tranemo. 
 
Vid Tranemosjön har ringmärkning av fåglar ägt rum vid flera tillfällen under hösten.  
 
Natursnokar. Detta är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna 
upptäcker naturen tillsammans. Under 2021 har natursnoksverksamheten åter haft några träffar 
 
Botaniksektionen. Inga aktiviteter på grund av pandemin.  
 
Tranemosjön 
Inför bildandet av det kommunala naturreservatet har vi fortsatt med att röja i hagen och haft en 
vinterfågelmatning utmed promenadstigen ”Tranemosjön runt”. 
 



Naturskydd 
Tillsammans med BirdLife Sverige gjorde vi en överklagan till Mark och miljödomstolen på en 
avverkningsanmälan och ett avverkningsbeslut från Skogsstyrelsen i Dalstorp. Där vi ansåg att 
hänsynen till en tjäderlekplats var bristfällig. Vi vann i domstolen och domen blev att 
Skogsstyrelsen ska göra om avverkningsbeslutet och hänsynen till tjädern. 
  
Hemsida och sociala medier 
Under året har vår hemsida fortsatt att utvecklas. På FaceBook-gruppen Naturen i Tranemo 
skrivs om våra aktiviteter och frågor kring naturen i Tranemo kommun. Gruppen fortsätter att 
öka och har idag 427 medlemmar. 
 
 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som medverkat till ett berikande och varierat 
verksamhetsår och hoppas på ett fortsatt aktivt medlemsengagemang 2022 
Styrelsen 
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