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Mediaintresset
för projektet
Klimatpiloterna var
stort. Min Morgon
filmar besöket på
Östra Nylands
avfallscentral.
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Verksamhetsberättelse
och bokslut för år 2011
Natur och Miljö är en svenskspråkig
miljöorganisation och en serviceorganisation för sina medlemmar. Verksamhetsåret 2011 var förbundets fyrtioförsta. Året avslutade en treårsperiod
med stora, övergripande kampanjteman,
som främst konkretiserades genom
verksamhet i Svenskfinland.
Energi och klimat
Projektet Klimatpiloterna i östra Nyland,
som startades hösten 2010 var en
stor succé. Hela året jobbade Natur och
Miljös sakkunniga intensivt med 13
klimatpilotfamiljer, som varje månad fick
pröva på nya sätt att leva mera klimatsmart. Projektet väckte stort intresse i
media och Klimatpiloternas egen webbsajt användes till att sprida miljötips till
en bredare publik. Klimatpiloterna var
det första projektet där Natur och Miljö
systematiskt använde Facebook som
kampanjverktyg. Den rejäla satsningen
på projektets visuella image bar frukt.
Östersjön och vattenskydd
Under sommaren drog Natur och Miljö
ut på en turné för att väcka intresse för
den unika med okända undervattennaturen och för att visa hur övergödningen
påverkar livet under ytan. Två dykare

Natur och miljö

|

filmade undervattensnaturen på olika
ställen längs kusten och förevisade
därefter materialet för allmänheten.
Turnén ”Under den glittrande ytan”
omfattade sammanlagt nio orter i
Nyland, Åboland och Österbotten och
hade en publik på 1500 personer. Det
högklassiga videomaterialet väckte stort
intresse bland samarbetspartners och
kommer i framtiden att användas bl.a.
inom undervisningen i skolorna.
Det traditionella temahäftet fick i år
titeln ”Fisket hotar fisken”. Häftet behandlade sociala och ekologiska problem
relaterade till fiske och akvakultur, i såväl
tredje världen, som i Europa. Publikationen ingick som bilaga i höstnumret
av Finlands Natur. En extra upplaga på
3000 exemplar, inklusive utarbetade
elevuppgifter, tog snabbt slut, eftersom
intresset för hela klassuppsättningar var
mycket stort bland skolorna.
Natur och Miljös långsiktiga arbete
för att förbättra avloppreningen på
glesbygden fortsatte i form av ett
pilotprojekt gällande fastighetsvis
rådgivning på svenska på Kimitoön.
Biologisk mångfald
Det årliga fenologiprojektet ”Följ med
våren” fick en ny dimension genom
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samarbete med Svenska pensionärsförbundet. Blanketten som fick en ny
och fräsch image nådde en ny publik
via lokala pensionärsföreningar i hela
Svenskfinland.
Konkret naturvård var fortsättningsvis en av grundstenarna i Natur och Miljös och lokalföreningarnas verksamhet.
För fjärde sommaren i rad ordnade Natur
och Miljö ett skogsrestaureringsläger
på Mickelsörarna. I år fick vi ett konkret
bevis på att lägren gör nytta: en fiskgjuse
häckade i ett av de bon som sattes upp
år 2009. På en kurs i Närpes fick Natur
och Miljös medlemmar i Österbotten lära
sig om skogsskyddsprogrammet Metso
och skogsinventering.
Kommittéarbete och skriftliga utlåtanden utgjorde en viktig del av Natur
och Miljös arbete för den biologiska
mångfalden. Under året deltog Natur
och Miljö i beredningen av bland annat
programmet för främmande arter, den
nationella strategin för biologisk mångfald, det regionala skogsprogrammet för
Svenskfinland och jaktkvoter för stora
rovdjur. Under året fanns det också orsak
att fira segrar för naturvården: Natur
och Miljö bjöd på naturskolprogram
under öppningsfesten för Sibbo storskog
nationalpark.
Miljöpolitik
Inför riksdagsvalet, under våren, lyfte
de finländska miljöorganisationerna med
gemensamma krafter fram miljöfrågor i
valdebatten. Natur och Miljö utformade
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också egna teser som främst riktade sig
till finlandssvenska kandidater. Under
de utdragna regeringsförhandlingarna
fortsatte Natur och Miljö att presentera
förslag till olika partier om bl.a. klimatpolitik, skogsskydd och miljöfostran. Natur
och Miljö etablerade genast kontakter till
den nya miljöministern.
Internationellt och särskilt nordiskt
samarbete var en självklar del av Natur
och Miljös verksamhet. Natur och
Miljö stod värd för det årliga mötet för
de nordiska naturskyddsförbundenas
ledare. Raseborg valdes till pilotkommun
för ett nordiskt projekt i samarbete
med naturskyddsförbunden i Danmark
och Sverige. Miljöfostrarna gjorde flera
besök till seminarier i Sverige. Natur och
Miljö satsade fortsättningsvis starkt på
Östersjönätverket Coalition Clean Baltic.
Genom European Environmental Bureau
kunde Natur och Miljös sakkunniga effektivt följa med miljöpolitiken i Bryssel.
Vår nyvalda ordförande har ett brett
kontaktnät inom den internationella
naturvårdsunionen IUCN.
Miljöfostran
Naturskolverksamheten utvecklades
kraftigt under året. Naturskolan Uttern
förberedde ett stort utvecklingsprojekt
som kunde starta i november efter
att Leadergruppen Pomoväst gett ett
positivt finansieringsbeslut. I två år
kan en person arbeta på heltid med att
utveckla lägerskolprogram och med
att finna nya undervisningsområden.
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Naturskolan Uttern fortsatte som förut
att betjäna daghem och skolor i västra
Nyland. Naturskoldagar ordnades för
sammanlagt 1323 barn och knappt
300 vuxna. Kunderna var relativt jämt
fördelade mellan skolor och daghem. I
början av året mottog Natur och Miljö
Västra Nylands miljöpris som erkänsla
för den långsiktiga och framgångsrika
verksamheten vid Naturskolan Uttern.
Intresset för Kvarkens naturskolas
verksamhet växte kraftigt under
året. För att kunna svara på den stora
efterfrågan anställdes en ny naturskollärare, på deltid. Naturskolan ordnade 90
naturskoldagar ute i fält för 95 grupper
från daghem, förskolor, skolor eller
lärarfortbildningar. Under året var antalet
naturskoldeltagare 1844 barn, samt
261 pedagoger och övriga vuxna.
Genom aktivt deltagande i den nya
naturskolföreningen LYKKY:s verksamhet
etablerade Natur och Miljö närmare
kontakter till landets övriga miljö- och
naturskolor.
Miljöprogrammet Grön flagg hade
god vind i seglen. Under året anslöt sig
tre nya svenskspråkiga deltagare till
programmet och ingen hoppade av. I
slutet av året deltog sammanlagt 31
svenskspråkiga skolor och daghem i
Grön flagg. Av dessa hade 26 rätt att
hissa Grön flagg som ett tecken på
framgångsrik verksamhet. Under året
förnyades kapitlet om vatten i den
svenskspråkiga versionen av handledningsmaterialet.
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Publikationer och program
för familjer
På Miljödetektivernas fyra sommarläger
som ordnades på Naturskolan Uttern i
Sjundeå och på Sommarö fort i Korsholm
löste barn i åldern 8-11 ett miljömysterium med miljöboven Mud R. Massa som
ville muddra vattendrag och bygga ut
stränder.
Succén med Rurik Räkas bok
om Östersjön från år 2008/2010
följdes upp av en ny fälthandbok för
barnfamiljer som fick titeln ”Bella
barkborres skogsbok” och handlar om
skogliga naturtyper och arter. Boken
gavs ut på hösten och fick ett varmt
mottagande. Den lanserades genom tre
familjeutfärder i Helsingfors, Korsholm
och Åbo. Vi inledde planeringen av en
stor sommarturné för sommaren 2012.
Ungdomsverksamhet
I början av året fick ungdomsnätverket
ett nytt namn, NaturKraft. Under året
ordnades flera mindre evenemang i huvudstadsregionen. Årets storsatsning för
ungdomar var Miljöaktionsdagarna, som
vi ordnade tillsammans med LuontoLiitto för sjunde gången. 90 ungdomar,
av vilka 13 var svenskspråkiga, samlades
på Lärkkulla i Karis för att bekanta sig
med olika sätt att påverka i samhället.
För de praktiska arrangemangen svarade
ett trettiotal volontärer. Natur och Miljö
ordnade också en verkstad på Kulturkarnevalen i Närpes.
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Information
Tidskriften Finlands Natur, som är den
enda svenskspråkiga facktidskriften
om naturen och miljön i Finland, är
fortsättningsvis en av förbundets
viktigaste informationskanaler. År 2011
utkom Finlands Natur som förut med
6 nummer och en upplaga på omkring
4000 exemplar. 2800 av dem skickades
till medlemmarna som medlemsförmån.
Olika sätt att sälja nya prenumerationer
prövades, men det är fortfarande en
utmaning att få den kommersiella
upplagan att öka. Ett redaktionsråd med
utomstående sakkunniga utarbetade en
ambitiös strategi för hur tidskriften ska
utvecklas på längre sikt.
Webbsajten www.naturochmiljo.fi
blir allt mer populär. Besökarna ökade
under år 2011 med omkring 1000
personer, d.v.s. en fjärdedel. Parallellt
med kontinuerlig uppdatering av material i den nuvarande strukturen, arbetade
personalen med att planera och bygga
upp en helt ny webbsajt. Under 2011
började också användningen av Facebookgruppen komma igång, både för att
locka publik till evenemang och för att
sprida information, men också för att
be om kommentarer till utlåtanden. Vid
årsskiftet hade Facebookgruppen 300
medlemmar.
Medlemmar och organisation
Natur och Miljö betjänade sina 21
lokalföreningar genom att sköta medlemsregistret, inklusive faktureringen av
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medlemsavgifter, genom att marknadsföra naturutfärder och via regelbundna
nyhetsbrev.
Medlemsantalet sjönk för både
lokalföreningarna och förbundet och var
i slutet av året 3489. Uppföljningen av
medlemsströmmar blev mycket noggrannare under året. Bortfallet skedde
framför allt bland de äldre medlemmarna, medan rekryteringen av nya
unga medlemmar nådde upp till målen.
En stark trend är att antalet medlemmar
som betalar familjeavgift stadigt ökar. I
slutet av året var antalet medlemskommuner 13 och antalet understödande
organisationer 17.
Natur och Miljös personal (fast- och
projektanställda med månadslön)
utförde sammanlagt cirka 11 årsverken.
De många vikariaten medförde stora
utmaningar för arbetsledningen och
inom arbetsgemenskapen. Personalvården prioriterades högt.
På våren samlades Natur och Miljös
medlemmar till förbundskongress för att
dra upp riktlinjer för åren 2012-2014
och för att välja en ny ordförande. Valet
föll på Stig Johansson. Samtidigt skedde
en betydande förnyelse i styrelsens
sammansättning. Den nya styrelsen
initierade bland annat en fortsättning på
organisationsutvecklingsprocessen.
Fram till förbundskongressen i
Sjundeå verkade följande personer i
styrelsen:
Christell Åström (förbundsordförande), Jonas Biström (viceordförande med
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Carolina Silin som personlig suppleant),
Torbjörn Björkman (Dan Jansén), Patrik
Byholm (Ralf Wistbacka), Kajsa Rosqvist
(Kristina Lindström), Eva Sandberg-Kilpi
(Erika Lähde) och Tessa Turtonen (Jan
Åström)
Efter förbundskongressen verkade
följande personer i styrelsen:
Stig Johansson (förbundsordförande), Eva Sandberg-Kilpi (vice ordförande med Erika Lähde som personlig
suppleant), Jon Lindström (Carolina
Silin), Torbjörn Björkman (Dan Jansén),
Patrik Byholm (Ralf Wistbacka), Frank
Hoverfelt (Kristina Lindström), Tessa
Turtonen (Jan Åström).
Kansliet leddes av verksamhetsledare Bernt Nordman. Som revisorer
fungerade Anders Lundin (CGR) och som
verksamhetsgranskare Tom Gullberg.
Ekonomisk översikt
Efter flera år av balanserad ekonomi
gjorde Natur och Miljö år 2011 ett
underskott på 25 000 €. Tack vare ett
tillfredsställande stort eget kapital är
underskottet hanterbart.
Förbundets intäkts- och kostnadsbild ändrades inte avsevärt år 2011.
Tack vare utvidgad verksamhet steg
omsättningen dock med över 50 000 €
till lite på 700 000 €.
På intäktssidan steg bidragsintäkterna med 65 000 €, till 518 000 €.
Medlemsintäkterna sjönk med 2 500 €,
till 87 500 € och verksamhetsintäkterna
minskade med 4 000 €, till 110 000 €.
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Även placeringsintäkterna minskade med
över hälften till under 3 000 €.
På kostnadssidan ökade personalkostnaderna med 70 000 €, till
463 000 €. De övriga kostnaderna hölls
konstanta på 272 000 €.
Förbundets eget kapital är
165 000 € i slutet av år 2011. Ett
större eget kapital skulle ge förbundet
bättre ekonomisk trygghet. Förbundets
verksamhet är konjunkturkänslig
eftersom närmare tre fjärdedelar av
förbundets årliga intäkter består av
bidrag. Bidragsintäkterna förväntas dock
hållas kvar på samma nivå eller öka år
2012.
En stor utmaning under kommande år är att såväl bryta trenden
med sjunkande medlemsantal, som att
öka Finlands Naturs intäkter. Förbundet
skall satsa på att intensifiera marknadsföringsarbetet och därtill fortsätta att
utveckla sitt goda samarbete med olika
bidragsgivare.
Förbundet följer fortsättningsvis en
försiktig ekonomisk linje, där utgifterna
skall öka endast i takt med intäkterna.
Målsättningen är att vända underskottet
år 2011 till ett nollresultat år 2012.
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Bella Barkborres
skogshandbok för
barn lanserades
genom
familjeutfärder.
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RESULTATRÄKNING
		
Ordinarie verksamhet
Intäkter
Kostnader:
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Kostnader totalt

1.1 - 31.12.2011

1.1 - 31.12.2010

110 284,80

114 796,85

-463 112,33
-25,95
271 935,61
-735 073,89

-391 477,57
-34,57
-267 155,86
-658 668,00

-624 789,09

-543 871,15

470 863,83
-6 958,80

408 324,61
-7 136,00

-160 884,06

-142 682,54

3 896,63
-1 173,77

6 480,51
-2 526,93

-158 161,20

-138 728,96

Allmänna understöd

135 000,00

135 000,00

Räkenskapsperiodens resultat

-23 161,20

-3 728,96

1 425,13

-1 246,00

-24 586,33

-4 974,96

Överskott+ /underskottTillförda medel
Intäkter
Kostnader
Överskott+ /underskottInvesterings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Överskott+ /underskott-

Bokslutsdispositioner
Förändring av reserver
Räkenskapsperiodens överskott+ /underskott-
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BALANSRÄKNING
		
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar
BESTÅENDE AKTIVA	
Fonder med egen täckning
Skärgårdsfonden

31.12.2011

31.12.2010

77,74
2 000,00
2 077,74

103,69
2 000,00
2 103,69

31 795,92

30 371,09

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Färdiga produkter/Varor
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA	

557,92

2 272,67

6 961,80
131,17
82 729,86
89 822,83
202 550,03
292 930,78

2 300,10
29,75
36 372,75
38 702,60
208 996,26
249 971,53

AKTIVA		

326 804,44

282 446,31

31 796,22

30 371,09

92 260,17
66 079,78
-24 586,33
165 549,84

92 260,17
71 054,74
-4 974,96
188 711,04

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Skulder till leverantörer
Övriga skulder
Resultatregleringar

3 547,79
9 509,10
148 197,71

2 358,03
7 227,84
84 149,40

FRÄMMANDE KAPITAL	

161254,60

93 735,27

PASSIVA	

326 804,44

282 446,31

PASSIVA
EGET KAPITAL
Fonder med egen täckning
Skärgårdsfonden
Fonder
Övriga fonder
Balanserade vinstmedel
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
EGET KAPITAL	
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NOTER TILL BOKSLUTET 31.12.2011

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

2011

2010

375 904,92
63 458,92
13 285,52
10 462,97

318 112,24
50 653,57
8 657,42
14 054,34

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL:
Fonder med egen täckning
Skärgårdsfonden
Ökning		
Fonder med egen täckning 31.12

30 371,09
1 425,13
31 796,22

29 125,09
1 246,00
30 371,09

Övriga fonder 1.1:
Naturskolans hyresfond
Ständiga medlemmar
Verksamhetsfond
Övriga fonder 31.12

22 387,71
1 872,46
68 000,00
92 260,17

22 387,71
1 872,46
68 000,00
92 260,17

Balanserade vinstmedel 1.1
Årets över/underskott
Vinstmedel 31.12

66 079,78
-24 586,33
41 493,45

71 054,74
-4 974,96
66 079,78

Eget kapital totalt 31.12

165 549,84

188 711,04

Föreningen har under året haft 10 (9) fast anställda.
Löner		
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Övriga personalkostnader

Under året erhållna bidrag vilka överförts till följande år (ingår i passiva resultatregleringar) 78 625,15 (28 760,17).
Revisionsarvode åt KPMG 2 857,25 (2 642,76)

BOKSLUTETS OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSENS UNDERSKRIFTER
Helsingfors den 11.2.2012

Johansson Stig,
ordförande

Sandberg-Kilpi Eva,
vice ordförande

Björkman Torbjörn

Byholm Patrik

Hoverfelt Frank

Lindström Jon

Teresa Turtonen

REVISIONSANTECKNING:	GRANSKNINGSANTECKNING:
Över utförd revision har idag avgetts berättelse.
Helsingfors den 12.3.2012

Över utförd verksamhetsgranskning har idag avgetts berättelse.
Helsingfors den 12.3.2012

Anders Lundin, CGR
KPMG.

Tom Gullberg
verksamhetsgranskare
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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.

Natur och Miljö r f

telefon (09) 6122290
e-post kansliet@naturochmiljo.fi
www.naturochmiljo.fi

