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Miljöakademin 
engagerade många 
beslutsfattare i hur 

utsläppen i 
Östersjön kan 

minskas.
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Verksamhetsberättelse 
och bokslut för år 2010
Natur och miljö är en svenskspråkig 
miljöorganisation och en serviceorgani-
sation för sina medlemmar. Verksam-
hetsåret 2010 var förbundets fyrtionde 
och jubileet firades i arbetets tecken.

Biologisk mångfald
År 2010 firades FN:s temaår för 
biologisk mångfald, vilket inspirerade 
förbundet till att lyfta fram traditionellt 
naturskydd och naturupplevelser. 
Projektet Följ med våren lockade 
medlemmar ut i naturen för att obser-
vera och rapportera om vårtecken. För 
tredje året i rad svettades Natur och 
miljös aktivister i augusti med skogs-
restaurering på mickelsörarnas natur-
skyddsområde. ett temahäfte om 
biologisk mångfald ingick som bilaga till 
Finlands Natur och skickades till skolor 
över hela landet. Årets naturvårdsdi-
plom överlämnades till teamet bakom 
Naturväktarna i radio Vega.

Den fleråriga kampanjen för att sibbo 
storskog skall få nationalparksstatus 
nådde ett viktigt delmål när regeringen i 
slutet av året gav en nationalparkspro-
position till riksdagen. tyvärr var reger-
ingens förslag till nationalpark betydligt 
mindre än det förslag som Natur och 
miljö lade fram tillsammans med andra 

miljöorganisationer.
en annan flerårig process som 

under året tog ett rejält steg framåt, 
var den finländska Fsc-skogscertifie-
ringsstandarden. efter långa och sega 
förhandlingar mellan miljöorganisatio-
ner och skogsindustrin nåddes på 
hösten en kompromiss som banar väg 
för större naturhänsyn i ekonomi-
skogsbruket.

Östersjön
På miljömässan i raseborg publicerade 
Natur och miljö miljörapporten slam i 
systemet. Faktapaketet om avloppsre-
ning i glesbygden kom synnerligen väl till 
pass när debatten blossade upp på allvar 
under sommaren och rentav satte 
regeringen i gungning under hösten. 
Natur och miljö gjorde flera utlåtanden 
och försvarade konsekvent kravet på 
ambitiösa reningskrav och val av krets-
loppsanpassade lösningar för glesbyg-
dens avlopp.

På miljöakademin presenterade 
forskare och miljöorganisationer olika 
lösningar för hur man kan minska 
utsläppen av näringsämnen till öster-
sjön. målgruppen var riksdagsmän och 
andra viktiga beslutsfattare. Natur och 
miljö fortsatte sitt starka engagemang i 
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det internationella nätverket coalition 
clean baltic (ccb) genom att bland 
annat stå värd för ett styrelsemöte i 
helsingfors.

Energi och klimat
På våren deltog Natur och miljö aktivt i 
kärnkraftsdebatten och medverkade i 
massdemonstrationen mot kärnkraft. 
besvikelsen var stor när riksdagen 
slutligen på sommaren godkände 
utbyggnaden av två nya reaktorer.

inom klimatpolitikens område gick 
Natur och miljö från ord till handling. På 
hösten startade förbundet projektet 
klimatpiloterna i östra Nyland, där 
förbundet genom sociala media 
försöker nå ut till helt nya målgrupper. 
Vi ser fram emot ett spännande 
äventyr tillsammans med de 13 
klimatpilotfamiljer som vill pröva på hur 
det går att leva mera klimatsmart.

Samarbete med skolor och daghem
Naturskolan uttern ordnade naturskol-
dagar för sammanlagt 1340 barn, 
jämt fördelat mellan daghem och 
skolor. På Naturskolan utterns gårds-
plan gjordes flera förbättringar i 
samarbete med hyresvärden. kvarkens 
Naturskola hade under året 79 na-
turskolgrupper med sammanlagt 
1580 barn. kvarkens naturskola 
flyttade på hösten till nya kontorsut-
rymmen i österbottens hus i Vasa och 
stod värd för en nationell träff för 
natur- och miljöskollärare.

miljöprogrammet Grön Flagg 
seglade i god medvind och lockade 
med många nya skolor och daghem i 
svenskfinland. i slutet av året fanns det 
sammanlagt 30 svenskspråkiga 
deltagare av vilka hälften kunde hissa 
flaggan i topp som erkänsla för ett 
framgångsrikt miljöarbete.

På hösten lanserade Natur och 
miljö undervisningsmaterialet miljö-
journalisten i samarbete med svenska 
pressföreningen miljöjournalisten 
kombinerar journalistisk metod med 
aktuella miljöfrågor och består av ett 
40 sidor tjockt elevhäfte och en 
webbplats som riktar sig till elever i åk 
8-9 och gymnasiet.

Fritidsverksamhet  
för barn och unga
lägerverksamheten för barn och unga 
byggde på programkoncepten miljö-
detektiverna (8-11 år) och miljö-
agenterna (12-15 år). i sjundeå och i 
korsholm ordnades sammanlagt sex 
läger med totalt ett hundratal deltagare.

På sommaren gjorde Natur och miljö 
en lyckad storsatsning för barnfamiljer. 
ett nytryck av häftet rurik räkas 
upptäcktsfärd genom östersjön lansera-
des med en sommarturné längs sydkus-
ten. rurik räkas östersjö äventyr 
omfattade 12 temadagar på sommar-
torg och i gästhamnar på sydkusten. 
totalt hänfördes omkring 2000 personer 
av rurik räka, ulrik ullhandskrabba och 
deras levande vänner i turnéakvariet.
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Natur och miljös ungdomsgrupp 
gav under våren ut tre nummer av 
nättidningen Frekvens. till årets 
höjdpunkter hörde också en studieresa 
till Fältbiologernas Fältstation öland 
och ett jippo i samband med köp 
inget-dagen. ett nytt ungdomsutskott 
grundades med uppgift att utveckla 
ungdomsverksamheten.

Det tvåspråkiga ungdomsevene-
manget miljöaktionsdagarna – Ympäri-
stötoimintapäivät arrangerades för 
sjätte året i rad i orivesi. Årets tema 
var alternativliv och det mångsidiga 
programmet tog upp frågor kring 
konsumtion och livsstil. miljöaktions-
dagarna lockade 115 ungdomar från 
hela landet. Programmet och det 
praktiska sköttes i huvudsak av ett 
trettiotal volontärer.

Ut i naturen, 
sommar som 

vinter, på Natur 
och Miljös 
populära 

barnläger!

Medlemsservice och information
Natur och miljö betjänade sina 21 
lokalföreningar genom att sköta 
medlemsregistret, inklusive fakturering 
av medlemsavgifter, marknadsföra 
naturutfärder och genom regelbundna 
nyhetsbrev. På hösten grundades ett 
nytt lokalföreningsutskott som skall bli 
ett centralt forum för dialog mellan 
förbundet och lokalföreningarna.

tidskriften Finlands Natur, som är 
den enda svenskspråkiga facktidskriften 
om naturen och miljöfrågor i Finland, är 
fortsättningsvis en av förbundets 
viktigaste informationskanaler. Finlands 
Natur är samtidigt förbundets medlems-
tidning och har en sammanlagd upplaga 
på omkring 5000 exemplar. Finlands 
Natur utkom som tidigare med 6 
nummer. På hösten tillsattes ett redak-
tionsutskott som skall bistå chefredak-
tören i utvecklingen av tidskriften.

tack vare den nya informatören 
kunde förbundet förbättra sin kom-
munikation till massmedia och därmed 
öka synligheten. Förbundet gav särskilt 
under hösten ut flera och bättre 
pressmeddelanden och lyckades få god 
synlighet för sina aktiviteter och 
ställningstaganden. arbetet med att 
förenhetliga förbundets grafiska image 
fortsatte, vilket märktes bland annat i 
den nya medlemsvärvningsbroschyren.

Webbplatsen utnyttjades som 
tidigare som en central kommunika-
tionskanal, men utvecklingsarbetet 
riktades främst till att planera den 
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större förnyelsen av webbplatsen som 
genomförs år 2011.

Medlemmar och organisation
För första gången på många år sjönk 
medlemstalet något. Vid årets slut var 
antalet medlemmar 3548. i likhet med 
föregående år var antalet medlems-
kommuner 14 och antalet understö-
dande organisationer 18. Punktinsatser 
för att värva nya medlemmar gjordes 
bland annat på etnofestivalen Världen i 
byn, matfestivalen slow Food och 
organisationsfestivalen Förening 2010.

På grund av tjänstledigheter och 
nyanställningar fick Natur och miljö 
många nya ansikten under året. Dessa 
utmaningar tacklades framgångsrikt 
genom bland annat satsningar på intern 
kommunikation och gemensamma 
planeringsdagar. Personalvården 
prioriterades högt. kansliutrymmena på 
annegatan i helsingfors var praktiskt 
taget fullsatta hela året. Genom om-
flyttning skapades utrymme för en ny 
arbetspunkt och dessutom beslöt 
förbundet att från hösten hyra ytterli-
gare ett arbetsrum i samma fastighet.

Förbundsmötet hölls i Åbo den 22.5. 
styrelsen sammanträdde sju gånger 
under ledning av förbundsordförande 
christell Åström. mellan styrelsemötena 
samlades styrelsens arbetsutskott för 
att bereda frågor gällande ekonomi, 
personal och organisation. en viktig 
organisationsutvecklingsprocess 
slutfördes när förbundsmötet godkände 

den nya organisationsplanen. Den 
förtydligar rollerna för förbundets olika 
organ och klargör vilka frågor som skall 
tas upp i olika typer av styrdokument.

under perioden fram till förbunds-
mötet verkade följande personer i 
styrelsen: christell Åström, förbunds-
ordförande, jonas biström, som fung-
erade som vice ordförande (suppleant 
carolina silin), torbjörn björkman (Dan 
jansén), kati källman (carl-anders 
lundberg), tessa turtonen (jan 
Åström), kajsa rosqvist (kristina 
lindström) samt eva sandberg-kilpi 
(erika lähde).

under perioden efter förbundsmötet 
verkade följande personer i styrelsen: 
christell Åström, förbundsordförande, 
jonas biström, som fungerade som vice 
ordförande (carolina silin), torbjörn 
björkman (Dan jansén), Patrik byholm 
(ralf Wistbacka), tessa turtonen (jan 
Åström), kajsa rosqvist (kristina 
lindström) samt eva sandberg-kilpi 
(erika lähde).

kansliet leddes av verksamhetsle-
dare bernt Nordman. som revisorer 
fungerade anders lundin (cGr) och 
tom Gullberg.

Ekonomisk översikt
Natur och miljös ekonomiska situation 
är stabil. Förbundets ekonomi är god 
och det egna kapitalets storlek nöjaktig.

Förbundets intäkts- och kostnads-
bild ändrades inte nämnvärt år 2010 
jämfört med år 2009. i och med att 
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verksamheten utvidgades ökade såväl 
förbundets utgifter som inkomster med 
över 50 000 €. På intäktssidan steg 
främst bidragsintäkterna med 
42 000 €, samt medlemsintäkterna 
med 8000 €, vilket berodde på höjda 
medlemsavgifter. även annonsintäk-
terna för Finlands Natur ökade med 
6 500 €. miljöministeriet beviljade ett 
statsbidrag på 135 000 €.

På kostnadssidan ökade personal-
kostnaderna med 20 000 €. De övriga 
kostnaderna ökade med 30 000 € på 
grund av högre hyres-, publicerings- 
och konsultkostnader.

Natur och miljös ekonomiska 
resultat år 2010 visar ett underskott på 
4974,96 €, vilket var i linje med styrel-
sens målsättning.

Förbundets eget kapital i slutet av 

år 2010 är 189 000 €. Det egna 
kapitalets storlek är nöjaktig, men ett 
större eget kapital skulle ge förbundet 
mera ekonomisk trygghet. att två 
tredjedelar av förbundets årliga 
intäkter består av bidrag gör förbun-
dets verksamhet konjunkturkänslig. 
bidragsintäkterna förväntas dock hållas 
på samma nivå även år 2011.

Förbundet följer fortsättningsvis en 
försiktig ekonomisk linje. utgifterna 
skall öka endast i takt med intäkterna.

Förbundets målsättning är fort-
sättningsvis att öka såväl medlemsin-
täkter som prenumerationsintäkter och 
kommer därför att satsa på intensifie-
rat marknadsföringsarbete. Förbundet 
bör därtill fortsätta att upprätthålla 
och utveckla sitt goda samarbete med 
såväl gamla som nya bidragsgivare.

Naturskolan 
Uttern fyllde 25 
år och belönades 

med Västra 
Nylands miljöpris.
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Rurik Räkas 
turné med 

akvarier med 
Östersjöfiskar 
var en succé.
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resultaträkNiNG

  1.1 - 31.12.2010 1.1 - 31.12.2009
Ordinarie verksamhet
Intäkter  114 796,85 102 678,99
Kostnader:

Personalkostnader -391 477,57  -369 662,37
Avskrivningar -34,57 -46,09
Övriga kostnader -267 155,86 -235 928,44

Kostnader totalt -658 668,00 -605 636,90

ÖverskOtt+ /underskOtt- -543 871,15 -502 957,91

tillfÖrda medel
Intäkter  408 324,61 358 946,98
Kostnader  -7 136,00 -6 798,40

ÖverskOtt+ /underskOtt- -142 682,54 -150 809,33

investerings- Och finansieringsverksamhet
Intäkter  6 480,51 8 372,83
Kostnader -2 526,93 -121,52

ÖverskOtt+ /underskOtt- -138 728,96 -142 558,02

allmänna understÖd 135 000,00 134 000,00

räkenskapsperiOdens resultat -3 728,96 -8 558,02

BOkslutsdispOsitiOner
Förändring av reserver -1 246,00 -1 572,60

räkenskapsperiOdens ÖverskOtt+ /underskOtt- -4 974,96 -10 130,62
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balaNsräkNiNG

  31.12.2010 31.12.2009
aktiva
BestÅende aktiva

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar 103,69 138,26
Placeringar 2 000,00 5 000,00

BestÅende aktiva 2 103,69 5 138,26

Fonder med egen täckning
Skärgårdsfonden 30 371,09 28 772,02

rÖrliga aktiva
Omsättningstillgångar
Färdiga produkter/Varor 2 272,67 2 706,29
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 300,10 10 766,50
Övriga fordringar 29,75 13 173,46
Resultatregleringar 36 372,75 12 643,31
Kortfristiga fordringar 38 702,60 36 583,27
Kassa och bank 208 996,26 198 277,23

rÖrliga aktiva 249 971,53 237 566,79

aktiva  282 446,31 271 477,07

passiva
eget kapital

Fonder med egen täckning
Skärgårdsfonden 30 371,09 29 125,09
Fonder
Övriga fonder 92 260,17 92 260,17
Balanserade vinstmedel 71 054,74 81 185,36
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -4 974,96 -10 130,62

eget kapital 188 711,04 192 440,00

främmande kapital
Kortfristigt
Skulder till leverantörer 2 358,03 3 129,16
Övriga skulder 7 227,84 6 154,30
Resultatregleringar 84 149,40 69 753,61

främmande kapital 93 735,27 79 037,07

passiva 282 446,31 271 477,07
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Noter till bokslutet 31.12.2010

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt den kurs som noterades på bokslutsdagen.

  2010  2009
persOnal:
Föreningen har under året haft 9 (9) fast anställda.

Löner   318 112,24  302.919,15
Pensionskostnader  50 653,57  47.841,32
Övriga lönebikostnader  8 657,42  7.497,93
Övriga personalkostnader  14 054,34  11.403,97

fÖrändring i eget kapital:
Fonder med egen täckning

Skärgårdsfonden  29 125,09  27.552,49
Ökning   1246,00  1.572,60

Fonder med egen täckning 31.12  30 371,09  29.125,09

Övriga fonder 1.1:
Naturskolans hyresfond  22.387,71  22.387,71
Ständiga medlemmar  1.872,46  1.872,46
Verksamhetsfond  68.000,00  68.000,00

Övriga fonder 31.12  92.260,17  92.260,17

Balanserade vinstmedel 1.1  71 054,74  81.185,36
Årets över/underskott  -4 974,96  -10.130,62
Vinstmedel 31.12  66 079,78  71.054,74

Eget kapital totalt 31.12  188 711,04  192.440,00

Under året erhållna bidrag vilka överförts till följande år (ingår i passiva resultatregleringar) 28 760,17 (22.728,19)

Revisionsarvode åt KPMG 2 642,76 (3 422,10)

bokslutets och VerksamhetsberättelseNs uNDerskriFter
Helsingfors den 12.2.2011

Christell Åström,  Jonas Biström,  Patrik Byholm
ordförande  vice ordförande

Teresa Turtonen Kajsa Rosqvist Torbjörn Björkman

Eva Sandberg-Kilpi

BOkslutspÅteckning:
Revisionsberättelsen har idag givits Helsingfors den 9.3.2011

Anders Lundin, CGR Tom Gullberg
KPMG.



Natur och Miljö r f
telefon (09) 6122290
e-post nom@naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi

Natur och miljö är en oberoende, ideell 

miljöorganisation som finner lösningar 

och inte bara ser problem. Vi kämpar 

för ren luft, klart vatten och rik natur 

– på svenska. Gedigen sakkunskap är 

vårt trumfkort. sedan 1970 har vi 

bidragit till många segrar för miljön. Vi 

deltar i debatten, sprider information 

och stöder miljöfostran i skolor och på 

daghem. Via våra lokalföreningar och 

evenemang knyter vi samman 

människor med intresse för naturen.


