
 
Hovrättsbacken	  14 
852	  37	  Sundsvall 
	  
Protokoll	  n:r	  4	  2017-‐06-‐19 
Ordinarie	  styrelsemöte	  

Närvarande: 
Björn	  Abelsson	  ordförande 
Bengt	  Carlsson	  kassör 
Daniel	  Norman	  ledamot,	  dagens	  sekreterare 
	  

§	  1.	  Mötets	  öppnande	   
Björn	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  öppnade	  mötet. 

§	  2.	  Fastställande	  av	  dagordning	  och	  val	  av	  sekreterare 
Förslaget	  till	  dagordning	  godkändes.	  Daniel	  valdes	  till	  sekreterare	  för	  mötet. 

§	  3.	  Protokoll	  från	  föregående	  möte	  23	  maj	  
Protokollet	  gicks	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna. 

§	  4.	  Program	  sommaren	  -‐	  hösten	  2017	  
Diskuterades:	  	  

Lupinfestivalen.	  Inlämning	  sker,	  för	  dem	  som	  inte	  kan	  transportera	  lupinerna	  för	  egen	  
maskin	  till	  ÅC,	  den	  2	  juli	  kl	  16-‐17.	  Björn	  tar	  emot	  och	  ev.	  deltar	  även	  Daniel.	  

Skogens	  dag.	  Kom	  gärna	  med	  förslag	  på	  vad	  vi	  kan	  bjuda	  på.	  Vid	  mötet	  kom	  ett	  förslag	  upp	  
och	  det	  handlade	  om	  att	  bjuda	  på	  hembakt	  rågbröd.	  Bengt	  talar	  med	  Lissan	  för	  fler	  förslag.	  

I	  oktober	  sker	  en	  kretskonferens.	  Här	  ska	  bl.a	  frågor	  om	  de	  nya	  verksamhetsriktlinjerna	  
lyftas	  fram	  samt	  finna	  samarbete	  kring	  gemensamma	  valfrågor	  att	  belysa	  valåret	  2018,	  med	  
lokal	  förankring.	  

Kan	  vi	  få	  till	  en	  svamputflykt?	  Björn	  pratar	  med	  Mykologerna.	  Förslagsvis	  slutet	  på	  
september	  eller	  början	  av	  oktober.	  

Se	  vidare	  bilagt	  program. 

§	  6.	  Kamerala	  frågor	  
Tillsammansodlarna	  i	  Njurunda	  har	  ansökt	  om	  medel	  till	  sin	  verksamhet.	  Bidraget	  ska	  gå	  till	  
föreläsningsserien	  under	  våren.	  Vi	  ställer	  oss	  positiva	  till	  förfrågan	  men	  vill	  se	  ansökan	  först	  
innan	  vi	  kan	  ta	  ställning.	  

Björn	  klarar	  ut	  ev.	  bidrag	  till	  Grismanifestet	  från	  kommunen	  och	  länsförbundet. 

§	  7.	  Rapporter	  
– Nationaldagen	  förlöpte	  bra.	  Några	  nya	  intresserade	  och	  nästa	  år	  kan	  vi	  bjuda	  på	  någoting	  

som	  lockar	  fler	  att	  stanna	  till	  vid	  bordet.	  	  

– En	  första	  sondering	  av	  integrationsarbete	  har	  utförts.	  Fokus	  i	  andra	  kretsar	  har	  legat	  på	  
praktiska	  saker	  såsom	  holkbygge,	  promenader,	  reservatguidning.	  I	  Örebro	  finns	  ett	  stort	  
arbete	  som	  kallas	  för	  Ute	  Tillsammans.	  Vi	  fortsätter	  det	  här	  strategiska	  arbetet	  i	  höst.	  



 

– Daniel	  lämnade	  mer	  information	  om	  Miljöcafé	  som	  en	  kommande	  aktivitet.	  Vi	  föreslog	  att	  
ett	  första	  tillfälle	  skulle	  kunna	  ske	  i	  november	  och	  att	  vi	  bjuder	  in	  representanter	  från	  det	  
gröna	  bygget	  i	  Sörböle.	  Daniel	  fortsätter	  att	  titta	  på	  frågan.	  Samarbetsparter	  kan	  vara	  
Omställning	  Sundsvall,	  Jordens	  Vänner,	  Klimataktion,	  Studiefrämjandet,	  Röda	  Korset.	  Den	  
röda	  tråden	  kan	  vara	  "Hur	  kan	  vi	  leva	  hållbart?"	  och	  "Hur	  går	  omställningen	  till?".	  

– Remiss	  om	  vindkraft	  på	  Storåsen	  mellan	  Stöde	  och	  Naggen.	  Förslaget	  följer	  i	  huvudsak	  
kommunens	  översiktsplan.	  Vi	  svarar	  att	  vi	  har	  inga	  invändningar.	  

– Konferens	  Fossilfria	  Transporter,	  Sundsvall	  27	  september.	  Anmälan	  till	  Länsstyrelsen,	  
Björn	  kommer	  att	  delta.	  

§	  8.	  Övriga	  frågor 
– Ingen	  information	  om	  ny	  lokal,	  då	  föreningsrådet	  inte	  träffats	  sedan	  senaste	  styrelse-‐

mötet.	  Nytt	  möte	  sker	  i	  rådet	  inom	  kort.	  

– Vi	  diskuterade	  om	  vi	  kunde	  göra	  någonting	  kring	  Katrinehill-‐frågan.	  Daniel	  tog	  på	  sig	  att	  
göra	  ett	  utkast	  till	  en	  debattartikel	  som	  fokuserar	  på	  närboende	  och	  skolans	  behov	  samt	  
belyser	  eventuella	  skillnader	  mellan	  nu	  aktuellt	  förslag	  och	  det	  som	  redovisas	  i	  översikts-‐
planen.	  

– Nästa	  styrelsemöte	  beslutades	  till	  måndagen	  22/8	  kl	  18:00.	  

§	  9.	  Ordföranden	  tackar	  och	  avslutar	  mötet 
	  

Vid	  protokollet	  	  	   	   Justeras 
	  

Daniel	  Norman	  	   	   Björn	  Abelsson	  

 


