Verksamhetsberättelse 2021 för Övertorneå Naturskyddsförening
STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 6 digitala styrelsemöten via Teams. Ordförande har varit Marie
Persson och kassör Leif Nybom. Övriga ledamöter är Larissa Sytnik Skomsvold, Sami Viitala,
Leif Toolanen, Mikaela Omark och Lars-Olav Haapaniemi.

AKTIVITETER
Fröutdelning och sommarängstävling
Trots pandemin har föreningen lyckats anordna en del aktiviteter under verksamhetsåret
som gått. I maj stod delar av styrelsen utanför Coop och delade ut gratis fröpåsar och
informationsblad om hur viktigt biologisk mångfald och ängsblommor är för binas skull. I
samband med det utlyste vi även en sommarängstävling där vi i Övertorneånytt och på vår
facebook-sida efterlyste bilder på kommunens finaste blomsteräng. Efter en spännande
lottning korades Simon och Satu Lassinantti till vinnare av presentkortet på Bolist.
När presentkortet delades ut till dem visade det sig att Simon jobbade på Silvertallens
förskola och att personalen på förskolan blivit inspirerade av vår tävling, så de hade jobbat
med temat bin och biologisk mångfald med barnen. Till sommaren 2022 planerar förskolan
att utmana andra förskolor i kommunen i en tävling om att anlägga den finaste
blomsterängen.

Till vänster: Styrelseledamoten Larissa utanför Coop
Till höger: Förskolan Silvertallens blomsteräng och bihotellsbyggen

Gammelskogskurs
I början av september gästades Övertorneå av skogsbiologen Sebastian Kirppu som höll i en
kurs om gammelskogen. Vi var cirka femton deltagare på kursen som pågick under en hel
helg. Exkursionerna gick till två olika naturreservat i kommunen där vi fick lära oss känna igen

olika rödlistade arter och andra signalarter i gammal skog. Vi fick två superintressanta dagar i
skogen i strålande höstsol.

Bokcirkel
I november-december hade vi en bokcirkel där vi träffades fem gånger på ABF. Vi läste den
tankeväckande boken ”Gratislunchen: eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett
slut.” Boken ledde till många intressanta samtal och reflektioner kring hur vi människor lever
våra liv i dag kopplat till energifrågan. Bokcirkeln uppskattades av samtliga och ny cirkel är
planerad snart igen.

Med den berättelsen tackar styrelsen för verksamhetsåret som gått!

