
Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2013-09-05 
 
Fyra ordinarie ledamöter var närvarande.  
 
Inkomna skrivelser. 
• E-‐post	  från	  Länsförbundet	  –	  Länsförbundet	  har	  genom	  arv	  erhållit	  en	  skogsfastighet	  som	  enligt	  

preliminära	  uppgifter	  kretsen	  erhållit	  ännu	  är	  lite	  diffus	  i	  fråga	  om	  var	  den	  ligger.	  LRF	  
Konsultfirma	  förvaltar	  dessa	  sedan	  några	  år.	  En	  stiftelse	  med	  representanter	  från	  
Naturskyddsföreningens	  kretsar	  som	  berörs	  ska	  ta	  över	  den	  uppgiften.	  Till	  denna	  stiftelse	  skall	  
finnas	  en	  styrelse	  och	  önskemål	  är	  att	  medlemmar	  från	  berörda	  kretsar	  skall	  ingå.	  Om	  
fastigheten	  befinner	  sig	  i	  hela	  eller	  delar	  av	  Ånge	  kommun	  ställer	  sig	  Hans	  villig	  att	  ingå	  i	  
styrelsen.	  Syftet	  från	  donatorn	  är	  att	  skydda	  djur	  och	  natur.	  Mer	  information	  från	  
länsförbundet	  lär	  komma.	  

• En	  privatperson	  har	  gjort	  oss	  uppmärksamma	  på	  en	  pågående	  vattenkraftsutbyggnad	  i	  
Täljeån.	  En	  gammal	  dom	  från	  20-‐talet	  gör	  det	  omöjligt	  för	  länsstyrelsen	  att	  förhindra	  
utbyggnaden.	  Lst.	  bevakar	  bygget	  så	  att	  de	  tillåtna	  ramarna	  inte	  överskrids.	  	  

• Komvux	  –	  ämnar	  ha	  ett	  miljöseminarium	  den	  27:e	  september	  och	  önskar	  deltagande	  från	  vår	  
krets	  med	  ett	  anförande	  på	  ca	  20	  min.	  Har	  vi	  någon	  biolog	  som	  är	  villig	  att	  ställa	  upp?	  

• Från	  riks	  –	  Kretsbrev	  nr	  4,	  27	  augusti	  2013.	  Sista	  ansökningsdag	  för	  projektbidrag	  första	  
halvåret	  2014	  är	  den	  1	  oktober.	  Sista	  ansökningsdag	  för	  projektbidrag	  om	  valet	  2014	  är	  den	  2	  
december.	  Regional	  upptakt	  om	  eko	  mat	  den	  i	  Östersund	  den	  15	  september.	  Nya	  webben	  är	  
här.	  Hästkonferens	  i	  Stockholm	  den	  8	  november.	  	  9-‐10	  november,	  Valupptakt	  i	  Stockholm.	  	  

 
Kamerala frågor. 
Kassören	  har	  iordningställt	  en	  blankett	  för	  reseräkningar.	  	  
Beslutas	  att	  reseräkning	  för	  Mångfaldspark	  Galtström	  godkänns.	  
 
Program. 
Program	  noteras	  i	  programlistan.	  
 
Rapporter 

a. Mångfaldspark,	  SCA.	  
Rapport	  från	  senaste	  mötet	  i	  Galtström.	  Johanna	  Ulfsdotter	  höll	  föreläsning.	  Förslag	  till	  namn	  
på	  parken	  önskas.	  

b. Natur-‐	  och	  friluftsrådet.	  
Nästa	  träff	  blir	  den	  18	  september.	  

	  
Övriga frågor. 

a. Nästa	  möte.	  
Nästa	  ordinarie	  styrelsemöte	  blir	  den	  9	  oktober	  kl.	  19.00.	  

b. Övrigt.	  
En	  medlem	  åtar	  sig	  att	  åtgärda	  informationsskyltarna	  på	  Seleboåsen,	  Sättna,	  som	  har	  blivit	  
eftersatta.	  Troligen	  mot	  viss	  ersättning.	  Sundsvalls	  Naturskyddsfond	  kommer	  att	  infomeras	  
som	  har	  haft	  ärendet	  uppe	  till	  diskussion.	  Ärendet	  kommer	  då	  att	  handläggas	  av	  fondens	  
styrelse.	  

 
Mötets avslutande. 
Ordförande	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
 


