
 

Protokoll styrelsemöte 5 med Sundsvall – Ånge naturskyddsförening 2017 08 22 

Närvarande:  Björn Abelsson, Bengt Carlsson, Johanna Öhman, Lisbeth Jakobsson och Ingrid 
 Wallin 

§1 Föregående protokoll 
Föregående protokoll genomgicks och lades därefter till handlingarna. 
Kommentarer: Lupininsamlingen gav väldigt lite resultat, både vad gäller deltagare och 
blomsterinsamling. Den väntade stöttningen från kommunen uteblev. 
Miljöcafé är under diskussion (Daniel). Daniel ska ta fram underlag för en debattartikel. 

§2 Höstens program 

 Upptaktsmöte Miljövänliga veckan, vecka 40 
Lisbeth har skickat ut information och inbjudan om upptaktsmötet den 4.9 i Studie-
främjandets lokaler på Storg 54. Någon från rikskansliet kommer och informerar. Temat i år 
är tvål, främst handtvål. 
Förslag på aktiviteter diskuterades, bl a information på/utanför affären Lagerhouse.  
Lördagarna 30.9 och 7.10 är de aktuella dagarna att informera på Lagerhouse. 
Lisbeth har tidigare skickat ut meddelande på föreningens hemsida och till medlemmarna via 
medlemsregistret. 
 
Skogens dag 
Skogens dag kommer att hållas på Norra berget den 10.9. 
Aktiviteter som diskuterades var bl a presentation av växter, främst olika trädslag och 
presentation av grönkål, som ett bra alternativ till bla chips. Styrelsen beslöt att bjuda på 
grönkålschips. Björn tar med trädbitar och kvistar.  
 
Briggen Tre kronor 
Briggen Tre kronor turnerar för Naturskyddsföreningens räkning runt i Östersjöhamnar i syfte 
att informera om Östersjön och skapa opinion för att förbättra dess status och mående och 
kommer till Sundsvalls hamn 23-26.9. Möjligheter finns för skolklasser att besöka båten. 
Ev skulle föreningen kunna stå utanför och sälja/dela ut/göra tvål och/eller lypsyl. 
 
Kretskonferensen 
Datum för kretskonferensen är ännu inte klart. 
Paddeltur i deltat ställs in. 
Allemansrättens dag ? 
Svamputflykt? 
Utflykt ? Tyvärr har många utflykter varit dåligt besökta. Senaste utflykten gick till Ånge och 
hade endast 1 (!) deltagare från Sundsvall. 
Ev skulle vi kunna göra en utflykt till grottorna i Midskogsberget. 

§3 Verksamhetsriktlinjer 
Inför nästa års stämma kommer det att bli en remissomgång ang nya verksamhetsriktlinjer. 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
§4 Inför nästa års val 

I syfte att inför nästa års val uppmärksamma natur- och miljöfrågor diskuterades olika 
aktiviteter som föreningen skulle kunna anordna, som t ex 
- Landsbygdsutveckling 
- Lokal odling 
- Mera äng och mindre gräsmattor 
- Att välkomna och ta hand om invandrare 
- Röjning runt turiststråk 

§5 Gifter i förskolan 
Intendent för södra skolområdet i Sundsvall, har jobbat mycket med gifter i förskolan. Ev 
skulle Naturskyddsföreningen kunna inleda ett samarbete med henne ang gifter i förskolan. 

§6 Kamerala frågor 
Vi är uppsagda från den nuvarande ”föreningslokalen” 2017 10 01, men någon ny lokal finns 
ännu inte tillgänglig för föreningen. 

§7 Rapporter 
 Inga rapporter fanns att delge. 
§8 Övriga frågor 

- Diskussion kring hur vi kan förvalta alla bilder som Hans lämnat efter sig. 
- Nästa möte tisdag 19.9 kl 18-20 
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