
Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2013-10-09 
 
Sju ordinarie ledamöter var närvarande.  
 
Inkomna skrivelser. 

• Sundsvalls	  Vatten	  söker	  förnyat	  tillstånd	  för	  utsläpp	  till	  havet	  vid	  drift	  av	  reningsverket	  i	  
Essvik.	  Vi	  tittar	  på	  ärendet	  om	  kretsen	  skall	  yttra	  sig.	  

• Länsstyrelsen	  meddelar	  beslut	  om	  tillstånd	  för	  uppförande	  och	  drift	  av	  vindkraftsanläggning	  
Nylandsbergen.	  Eolus	  Vind	  AB	  uppför	  vindkraftsparken	  som	  är	  på	  18	  verk.	  

• Studiefrämjandet	  genomför	  en	  ledarkurs	  i	  Sollefteå	  den	  26	  oktober.	  
• Riks	  har	  den	  8	  november	  höstkonferens	  i	  Stockholm.	  
• Riks	  har	  upptaktsmöte	  den	  9-‐10	  november	  i	  Stockholm	  som	  berör	  våra	  frågor	  inför	  nästa	  års	  

val	  för	  kommuner,	  landsting	  och	  riksdag.	   
 
Kamerala frågor. 
Kassören	  redogör	  för	  kretsens	  inkomster	  och	  utgifter.	  
Två	  annonser	  till	  lokaltidningarna	  inför	  programpunkten	  om	  ekologisk	  matlagning	  sattes	  in.	  Styrelsen	  
godkänner	  annonskostnaden.	  
 
Program. 
Giftig	  sjö.	  
I	  Haverö	  finns	  en	  sjö	  som	  heter	  Ensjön	  som	  fått	  tagit	  emot	  giftigt	  lakvatten	  från	  en	  nu	  nedlagd	  gruva	  
som	  ligger	  strax	  söder	  om	  sjön.	  Gruvan	  är	  ett	  dagbrott	  som	  nu	  är	  vattenfyllt	  och	  kontaminerats	  
genom	  brottet	  med	  tungmetaller.	  Gruvan	  ligger	  i	  Gävleborgs	  län	  men	  sjön	  dit	  vattnet	  först	  rinner	  
ligger	  i	  Haverö,	  Västernorrlands	  län.	  Ensjön	  avvattnas	  sedan	  till	  X-‐län.	  Kretsens	  styrelse	  ställs	  inför	  
frågan	  vad	  som	  händer	  med	  saneringen	  som	  är	  beslutad	  av	  länsstyrelsen	  i	  Gävleborg.	  Som	  kretsens	  
styrelse	  ser	  det	  är	  miljöärendet	  länsgränsöverskridande	  och	  frågan	  är	  har	  länsstyrelsen	  i	  
Västernorrland	  kommit	  överens	  i	  den	  här	  frågan	  vem	  som	  har	  tagit	  på	  sig	  det	  övergripande	  
samordningsansvaret.	  Beslutas	  att	  kretsen	  gör	  en	  skrivelse	  med	  förfrågan	  tillställd	  länsstyrelsen	  i	  
Västernorrland	  om	  hur	  ärendet	  handläggs	  samt	  att	  kopia	  för	  kännedom	  även	  går	  till	  miljönämnden	  i	  
Ånge	  samt	  vattenrådet	  i	  Östersund.	  
	  
Hemsidan.	  
De	  hemsidor	  som	  alla	  kretsar	  tillhandahålls	  med	  av	  riks	  byts	  nu	  efterhand	  ut	  mot	  nya.	  De	  gamla	  
kommer	  så	  småningom	  att	  släckas	  ned	  och	  de	  nya	  tar	  över.	  	  

	  
Kommande	  program.	  
Första	  sammankomsten	  med	  studiecirkeln	  ”Jorden	  vi	  äter”	  blir	  den	  23	  oktober	  kl.	  18.00	  på	  
Studiefrämjandet	  Storgatan	  52,	  Sundsvall.	  	  
Nya	  programpunkter	  noteras	  löpande	  i	  programförslagslistan.	  Nytt	  på	  listan	  är	  programpunkten	  
Träden	  i	  staden,	  en	  programpunkt	  om	  miljön	  i	  Sundsvall	  och	  ”broavgiften”,	  utflykt	  skall	  plockas	  ur	  
naturguiden	  ”Vägen	  ut”.	  Årsmöte	  är	  preliminärt	  beslutat	  till	  den	  26	  februari.	  Utgår	  gör	  punkten	  
Nordanede,	  Ånge	  om	  en	  skogsdonation	  till	  NF.	  Den	  återkommer	  sannolikt	  längre	  fram	  i	  tiden.	  Tisdag	  
den	  3	  december	  är	  det	  Stjärnskådning	  i	  Njurunda.	  	  

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  



Rapporter 
Mångfalldspark,	  SCA.	  
Namnet	  på	  parken	  blir	  Njurundakustens	  Mångfaldspark.	  En	  diskussion	  om	  kretsen	  skall	  lämna	  åsikter	  
om	  trädbeståndet	  fördes	  

	  
Natur-‐	  och	  friluftsrådet.	  
Nästa	  möte	  är	  den	  13	  november.	  Sundsvalls	  Geologiska	  Sällskap	  har	  lämnat	  förslag	  på	  för	  alla	  
föreningar	  gemensam	  stuga	  på	  Norra	  Berget.	  Åsikten	  att	  man	  i	  första	  hand	  samordnar	  och	  utnyttjar	  
de	  lokaler	  som	  olika	  föreningar	  redan	  har	  och	  nämner	  som	  exempel	  SOK-‐stugan	  vid	  Sidsjön	  finns.	  
Vidare	  anses	  att	  fler	  föreningar	  med	  till	  vissa	  delar	  gemensamma	  värderingar	  borde	  vara	  med	  i	  rådet	  
samt	  att	  inte	  skilja	  på	  natur-‐	  och	  friluftsliv.	  

Övriga frågor. 
Nästa	  möte.	  
Nästa	  ordinarie	  styrelsemöte	  blir	  tisdagen	  den	  5	  november	  kl.	  19.00.	  
	  
Övrigt.	  
Dragning	  i	  lotteriet	  för	  de	  som	  lämnat	  in	  sin	  e-‐postadress	  till	  kretsen	  gjordes.	  Vinnare	  blev	  Ulla-‐Britt	  
Olsson	  som	  får	  boken	  Medelpads	  Flora.	  
Vid	  Framtidsveckan	  som	  genomfördes	  den	  1	  oktober	  hördes	  föredraget	  Framtidsveckan	  som	  idé	  och	  
om	  en	  klimatauktion.	  

Mötets avslutande. 
Ordförande	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
 


