
 
 
 

Protokoll	  styrelsemöte	  Naturskyddsföreningen	  Sundsvall-‐Ånge	  1	  juni	  2015	   

1. Mötets	  öppnande	  	  
2. Godkännande	  av	  dagordning	  	  
3. Föregående	  mötesprotokoll	  godkändes.	  	  
4. Inkomna	  skrivelser.	  	  

FMKK	  inbjuder	  att	  medverka	  vid	  ”Parad	  för	  en	  framtid	  utan	  
kärnkraft”	  på	  Nationaldagen.	  Ingen	  officiell	  medverkan	  från	  vår	  
förening.	  Enskild	  medlem	  deltar	  efter	  eget	  behov.	  	  
Förfrågan	  om	  Naturskyddsföreningen	  vill	  föreslå	  kandidater	  till	  
Miljöäpple	  och	  Miljöstipendium.	  Alla	  uppmanas	  att	  fundera	  
vidare	  över	  bra	  kandidater.	  	  
Fråga	  från	  Ånge	  Miljöparti	  angående	  medverkan	  i	  ett	  möte	  i	  Ånge	  
under	  hösten	  gällande	  klimatutvecklingen	  i	  Medelpad	  framåt	  i	  
tiden.	  Styrelsen	  ställer	  sig	  positiv	  till	  en	  fortsatt	  planering	  
angående	  detta.	  Ordförande	  håller	  kontakt	  med	  de	  ansvariga.	  

	  
5. Riks	  
	   Uppmaning	  till	  medlemsvärvning.	  
	   Höstkonferens	  2-‐3	  oktober.	  
	  	  	   Miljövänliga	  veckan	  25	  sept.	  -‐	  4	  okt.	  (vecka	  40)	  
6. Program	  

”Ekologisk	  odling”	  i	  Tunbodarna	  och	  ”Svampföredraget”	  ska	  vi	  
försöka	  få	  in	  på	  Natur-‐och	  Friluftsrådets	  program	  för	  hösten	  2015.	  	  
Undersöks	   om	  ev.	  medlemsträff	  på	  café	  i	  höst.	  

7. Länsförbundet	  
	   Lisbeth	  Jakobsson	  och	  Jan-‐Olof	  Tedebrant	  har	  avgått	  som	  
representanter	  i	  Naturskyddsföreningens	  Länsförbund	  i	  
Västernorrland	  och	  Björn	  Abelsson	  och	  Hans	  Andersson	  har	  
efterträtt	  dem	  som	  representanter	  för	  Naturskyddsföreningen	  
Sundsvall-‐	  Ånge.	  	  
Kan	  det	  nybildade	  ”Kansli	  Mitt”	  vara	  oss	  behjälplig	  med	  vår	  
Hemsida	  och	  remissvar?	  Maria	  Danvind	  som	  fått	  tjänsten	  vill	  få	  
riktlinjer	  för	  vad	  hon	  ska	  arbeta	  med	  och	  vad	  hon	  ska	  prioritera.	  	  

	  
	  
	  



	  
8.	  Rapporter	  
	   Redogörelse	  från	  rikskonferensen	  i	  Åre	  från	  de	  som	  deltog.	  
	   Mycket	  inspirerande	  och	  hörvärt	  bl.a.	  en	  tankeväckande	  film,	  
	   Cow	  spiricy!	  

Kanske	  någon	  från	  oss	  kommer	  att	  vara	  aktiv	  när	  miljökontoret	  
ska	  arbeta	  fram	  ”Giftfri	  förskola”.	  Naturskyddsföreningens	  
material	  är	  vägledande.	  

9.	  Övrigt	  
Annonseringen	  på	  TV-‐skärm	  ICA	  i	  Stöde	  såg	  bra	  ut.	  	  
Willys	  båda	  butiker	  i	  Sundsvall/Birsta	  kontrolleras	  regelbundet	  
efter	  riks	  Bra	  Miljövals	  märkningskrav.	  	  

10.	  Nästa	  styrelsemöte	  20	  augusti	  
	  

	   	  
	  
	  


