
Sammanfattning	  av	  styrelseprotokoll	  2015-‐03-‐25.	   

Fem	  styrelsemedlemmar	  närvarande.	  	  

Ny	  kontaktperson	  på	  Studiefrämjandet	  
• Andreas	  Norrbin	  är	  berättade	  litet	  om	  sina	  arbetsuppgifter.	  Green	  Team	  är	  en	  

satsning	  från	  Studiefrämjandet	  för	  att	  nå	  ut	  till	  ungdomar	  som	  inte	  är	  medlemmar	  i	  
någon	  förening	  och	  ge	  dem	  chansen	  att	  prova	  på	  aktiviteter	  inom	  några	  av	  
Studiefrämjandets	  medlemsorganisationer.	  För	  Naturskyddsföreningens	  del	  handlar	  
det	  främst	  om	  Natursnokarna	  och	  Fältbiologerna.	  Andreas	  arbetar	  också	  med	  träffen	  
med	  Svante	  Axelsson	  den	  22-‐23	  april	  samt	  med	  styrelseutbildningen	  den	  18	  april.	  	  

Inkomna	  skrivelser	  
• Ett	  erbjudande	  från	  Ljungan	  Reklam	  om	  att	  synas	  i	  ICA-‐butiken	  i	  Stöde	  som	  vi	  
tackar	  ja	  till.	  	  

• Rikskonferens	  i	  Åre	  hålls	  den	  23-‐24	  maj.	  Temat	  är	  landsbygden.	  Flera	  från	  oss	  
kommer	  att	  delta.	  	  

• Cykeldagen	  är	  den	  19	  september.	  
• Kampanjen	  ”Byt	  till	  eko”	  fortsätter	  under	  Miljövänliga	  veckan,	  v	  40.	  

	  
Kamerala	  frågor	  
• Föreningen	  bekostar	  deltagande	  i	  styrelsekurs	  18/4.	  	  Tre	  styrelse-‐medlemmar	  deltar.	  	  

	  
Program	  

• ”Vargsafari”	  Aktiviteten	  inställd	  p.g.a.	  brist	  på	  spårsnö.	  
• 22	  april:	  Generalsekreteraren	  Svante	  Axelsson	  kommer	  på	  besök.	  Han	  talar	  om	  sin	  

bok	  Vår	  tid	  är	  nu,	  klimat-‐	  och	  energifrågor,	  på	  Akademibokhandeln	  kl	  18.30.	  
Ytterligare	  aktiviteter	  är	  inplanerade.	  	  

• 28	  april:	  Länsförbundet	  informerar	  om	  handelsavtalet	  TTIP.	  Sambiblioteket	  i	  
Härnösand	  19.00.	  

• 12	  maj:	  Vårutflykt	  till	  Siljeberget.	  Samarrangemang	  med	  Myko	  och	  Svampfärgar-‐
sällskapet.	  Ledare	  är	  Jan-‐Olof	  Tedebrand.	  

• 19	  maj:	  Vårutflykt	  med	  MOF.	  
• 21	  maj:	  Besök	  på	  naturreservatet	  Klampenborg.	  Lage	  Sandgren	  åtar	  sig	  att	  leda.	  	  
• 31	  maj:	  Nya	  naturreservat	  i	  Haverö	  är	  klart	  med	  Bengt	  Larsson.	  	  
• 4	  juni:	  Vandring	  på	  leden	  Ovansjö	  –	  Bergafjärden	  med	  samling	  vid	  Ovansjöparken	  kl.	  

18.	  Ledare:	  Björn	  Abelsson.	  Tanken	  är	  att	  två	  grupper	  skall	  gå	  från	  varsitt	  håll	  för	  att	  
lösa	  transportfrågan	  eftersom	  start	  och	  mål	  är	  på	  skilda	  håll.	  	  

• 6	  juni:	  Nationaldagen.	  Inget	  beslut	  vid	  detta	  möte.	  



Rapport	  
• Vid	  Länsförbundet	  årsmöte	  den	  9	  maj	  i	  Örnsköldsvik	  avgår	  de	  två	  nu	  sittande	  

ombuden	  och	  två	  nya	  från	  kretsen	  kommer	  att	  föreslås	  till	  valberedningen.	  	  
• Maria	  Danvind	  har	  anställts	  vid	  det	  regionala	  kansliet	  för	  Västernorrland	  och	  

Jämtland	  med	  placering	  i	  Sollefteå.	  	  
	  
Nästa	  möte	  	  
• Onsdagen	  den	  15	  april	  kl.	  18.00	  i	  Lokalen.	  

Ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  för	  avslutat.	   

	  


