
	  

Protokoll	  styrelsemöte	  Naturskyddsföreningen	  Sundsvall-‐Ånge	  2015-‐10-‐27	  	  

Mötets	  öppnande	  	  
Godkännande	  av	  dagordning	  	  
Föregående	  mötesprotokoll	  godkändes.	  
Inkomna	  skrivelser	  

-‐	  Vindkraft	  på	  Klevberget	  i	  Ånge	  kommun.	  Remiss.	  Efter	  detaljgenomgång	  bedöms	  vårt	  beslut.	  	  
-‐	  Trafikverket,	  E14.	  Remiss.	  Besvaras.	  	  
-‐Förfrågan	  från	  föreningen	  ”Framtidsjorden”	  som	  besöker	  Sundsvall	  i	  april.	  Vi	  försöker	  
sammankoppla	  med	  ”Globala	  Sundsvall”.	  	  
-‐	  Inbjudan	  från	  "Unga	  magasinet".	  De	  har	  frågat	  om	  vi	  kan	  närvara	  på	  deras	  klimatsamtalskafé	  
den	  12/11	  vilket	  några	  av	  oss	  kommer	  att	  göra.	  
	  -‐	  Eventet	  "Run	  for	  your	  life",	  Riksteatern.	  Den	  14/11	  passerar	  de	  genom	  Sundsvalls	  kommun.	  
Lokalföreningen	  har	  inte	  möjlighet	  att	  delta.	  
-‐	  Utvärdering	  av	  "Handla	  miljövänligt"	  i	  Stockholm	  den	  28/11.	  
-‐	  Uppmaning	  att	  skriva	  motioner	  till	  riksstämman	  2016.	  

Ekonomi	  
-‐	  ETC-‐tidningen.	  Beslutades	  att	  beställa	  en	  provprenumeration	  på	  en	  månad	  till	  föreningen.	  
-‐	  Förfrågan	  från	  Fältbiologerna.	  De	  vill	  skicka	  50	  st	  ungdomar	  till	  mötet	  i	  Paris	  och	  önskar	  få	  
ekonomisk	  hjälp.	  Beslutade	  att	  kassören	  kollar	  om	  det	  finns	  vettig	  kalkyl	  i	  botten	  och	  får	  
delegation	  att	  ev	  betala	  ut	  ett	  bidrag.	  

Program	  	  
	   -‐	  Hans	  Anderssons	  svampföredraget	  (som	  ligger	  den	  12/11	  enligt	  plan)	  flyttas	  till	  sen	  vinter-‐tidig	  

vår.	  
-‐	  Klimataktion	  28/11	  där	  vi	  kommer	  att	  medverka.	  
-‐	  Det	  kommer	  att	  gå	  ut	  en	  inbjudan	  till	  alla	  medlemmar	  till	  julbordet.	  
-‐	  Medlemskafé	  blir	  preliminärt	  tisdag	  den	  15	  mars.	  	  
-‐	  Datum	  för	  årsmöte	  diskuterades.	  Preliminärt	  satt	  till	  torsdagen	  25/2.	  
-‐	  Förslag:	  Träff	  om	  Norra	  berget	  i	  april.	  Förslag	  till	  tema	  "Ett	  år	  med	  reservatet".	  
-‐	  Förslag:	  Utflykt	  till	  mångfaldsparken	  i	  Galtström	  i	  maj.	  

Övriga	  frågor	  
-‐ Kommunen	  kommer	  att	  jobba	  med	  kemikalier	  i	  förskolan,	  tema	  ”Giftfri	  förskola”.	  För	  att	  få	  

med	  föräldrar	  och	  förskolepersonal	  är	  möten	  planerade	  där	  en	  utbildad	  ledare	  från	  
Naturskyddsföreningen,	  Östersund	  kommer	  att	  vara	  med.	  Kretsen	  kommer	  att	  finnas	  med	  i	  
planeringen.	  	  

-‐ -‐	  Nästa	  möte	  beslutades	  till	  17:00	  26/11.	  
-‐	  	  	  	  Uppföljning	  av	  förra	  mötets	  diskussion	  om	  Kommunens	  skötsel	  av	  gräsytor.	  Hur	  påverkar	  vi	  

parkförvaltningen	  att	  klippa	  mindre	  och	  omvandla	  några	  till	  ängsmark?	  	  Bjuder	  in	  ansvarig.	  
	   -‐	  	  	  Svante	  Axelssons	  föredrag	  från	  klimatseminariet	  i	  Östersund	  i	  september	  finns	  nu	  på	  SVT	  Forum.	  

(Se:	  http://www.svt.se/nyheter/svtforum/stall-‐om-‐och-‐anpassa-‐hallbart	  	  	  
	  
Ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  för	  avslutat.	  	  


