
	  

Protokoll	  styrelsemöte	  Naturskyddsföreningen	  Sundsvall-‐Ånge	  2016-‐01-‐14	  

Mötets	  öppnande	  	  
Godkännande	  av	  dagordning	  	  

	   Föregående	  möt	  var	  ej	  beslutsmässigt	  och	  inget	  protokoll	  skrevs.	  
Inkomna	  skrivelser	  
	   E14 Töva – Matfors. Synpunkter från oss skickas till Trafikverket. 
 Trädplan. Fortsatt kontakt med Parkavdelningen. 
	  	   Skolkonferens	  23-‐24	  feb,	  Södra	  Stadsberget.	  3000	  kr	  ansågs	  vara	  för	  dyrt.	  Senare	  	   	  
	  	   kontakt	  visade	  att	  utställningen	  redan	  var	  fullbokad.	  
	  	   Information	  om	  förslag	  till	  reklamfilm	  för	  kretsen	  och	  distriktet.	  

	  	   12-‐13	  mars	  upptaktsmöte	  för	  Handla	  Miljövänligt	  SNF	  Riks.	  
	  	   18-‐19	  juni	  SNF	  Riksstämma.	  Vi	  skickar	  in	  en	  motion	  om	  att	  SNF	  bör	  sprida	  kunskap	  om	  	  
	  	   TTIP.	  
	  	   Medlemsvärvning.	  Riks	  försöker	  rekrytera	  personer	  som	  ska	  värva	  medlemmar	  till	  	   	  
	  	   SNF	  genom	  information	  på	  gatorna.	  
	  	   Om	  vi	  har	  någon	  intresserad	  deltagare	  ser	  vi	  gärna	  att	  denne	  deltar	  i	  utbildning	  för	  	   	  
	  	   Natursnoksledare.	  

Ekonomi	  
	   Kassören	  presenterade	  ett	  förslag	  till	  budget	  för	  2016.	  Förslaget	  godkändes.	  

	  

Program	  	  
	   Svampföredraget	  finns	  med	  i	  Natur-‐	  och	  friluftsrådets	  gemensamma	  program.	  12	  april.	  
	   Årsmöte	  24	  feb,	  Kyrkan	  Hus.	  Programpunkt	  Stadsodling.	  Omställning	  Njurunda	  kontaktas.	  	  
	   	   Uppföljning	  av	  Paris	  tillsammans	  med	  dem	  som	  deltog	  i	  klimatmanifestationen.	  	  
	   	   Medlemskafé	  blir	  tisdag	  den	  15	  mars.	  Förslag	  till	  rubrik:	  "Hur	  vill	  vi	  att	  det	  ska	  se	  ut	  i	  våra	  skogar?"	  	  
	   	   Väg	  562	  (f.d.	  E4)	  genom	  centrala	  Sundsvall.	  Offentligt	  möte	  i	  april.	  	  
	   	   Träff	  om	  Norra	  berget	  i	  slutet	  av	  april.	  Förslag	  till	  tema	  "Ett	  år	  med	  reservatet".	  	  
	   	   Kvällsutflykt	  till	  mångfaldsparken	  i	  Galtström	  i	  maj.	  Vi	  kollar	  vidare.	   	  
	   	   Paddla	  i	  deltat	  maj-‐juni?	  
	   	   Helgutflykt	  Naturreservat	  i	  Ånge.	  	   	   	   	   	   	  
	   	   Möte	  om	  Natur-‐	  och	  frilufsplanen,	  aug-‐sept.	  
Rapporter	  
	   Styrelsekursen	  i	  höstas	  vid	  nästa	  mötestillfälle	  
	   Flecks	  Synergimetod.	  Vi	  beslutade	  att	  testa	  metoden	  vid	  nästa	  styrelsemöte.	  

	   	   Uppföljning	  av	  förra	  mötets	  diskussion	  om	  Kommunens	  skötsel	  av	  gräsytor.	  Hur	  påverkar	  vi	  	  
	   	   parkförvaltningen	  att	  klippa	  mindre	  och	  omvandla	  några	  till	  ängsmark?	  Tomas	  Häggkvist	  på	  	  
	   	   kommunen	  kontaktas	  för	  ett	  möte	  med	  oss.	  

	  
Övriga	  frågor	  
	   Nästa	  möte	  beslutades	  till	  17:00	  18/02.	  
	  
Ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  för	  avslutat.	  	  

	  


