
Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2014-06-16 
 
Mötet hölls på Borgsjö Naturum, Ånge kommun. Före mötet fick Christer Gunnarsson 
presentera sitt arbete vid Borgsjö Naturrum och möjlighet att lära känna delar av styrelsen för 
Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge. Naturum bjöd på fika. Ett tack från styrelsen till 
Christer för att vi fick komma på besök framfördes. Christer deltog inte i det efterföljande 
styrelsemötet. 
 
Fem ordinarie ledamöter och en suppleant var närvarande.  
 
Inkomna skrivelser. 
Brytning av berg i Nolby är överklagad av sakägaren och besiktning på plats sker torsdag den 
19 juni. Två representanter för kretsen närvarar. 
Mittfrakt AB vill få sitt tillstånd för sandtäkt Ånge Ö 5:1 förlängt. Av tillståndet 175 000 ton 
har 25 000 ton tagits ut. Eftersom uttag av sand redan har påbörjats anser styrelsen att 
verksamheten bör få fortsätta. Alternativet kan vara att tillstånd söks på ny oexploaterad plats, 
vilket är betydligt sämre. 
I riks veckobrev V21 (utskick 21 maj) tipsar riks om utrustning och teknik för videomöten. 
 
Ekonomi. 
AU (arbetsutskottet) har tidigare beslutat att medlem i föreningen fått åka till 
Naturskyddsföreningen stämma och att kost och logi betalas av kretsen, dock inte 
festmiddagen. Styrelsen fastställde AUs beslut. 
 
Verksamhet. 

a. Frågan till kommunpolitiker 
Av de politiska partierna i kommunfullmäktige har (v), (s) och (c) svarat. Beslutas att 
kretsen skall försöka få in svaren i Framtidsveckans tidning. Sekreteraren får uppdraget 
att sammanställa och skicka svaren till alla styrelsemedlemmar.  

b. Hemsidan 
Ny webbansvarig från juni är Mikaela Edholm.  

c. Egna programmet 
Uppdatering av programmet görs i vår programlista. Utöver detta är det 
fladdermusutflykt vid Naturum i Ånge den 28/8. V40 är det både ”Miljövänliga 
veckan” och ”Framtidsvecka”. Under veckan skall 1 000 foldrar om frukt delas 
tillsammans med fruktpåse. Två artiklar skall skrivas till Framtidsveckans tidning som 
kommer ut runt v 39. En om biologiskt odlad frukt samt den andra en uppmaning om att 
äta mindre kött. 

 
Rapporter. 
• Länsförbundet 

Ordförande rapporterade om årsstämman som var i Torpshammar. Hans rapporterade 
om utflykten till den ”ärvda” skogen i Nordanede. Juristen arbetar fortfarande med 
frågan om hur arvet skall förvaltas eftersom det finns fastighet även på andra håll i 
regionen. Någon stiftelse har därför ännu inte bildats även om länsförbundet utsett 
representanter för skogen i Nordanede.  

 
Övriga frågor. 

a. Nästa möte 
Nästa möte blir på vår lokal Hovrättsbacken, Sundsvall, onsdag den 13 augusti. 



b. Övrigt 
Lena Norell har utsett ny ledare till Natursnokarnas verksamhet. Det blir Ann Bystöm 
men Lena kommer fortfarande att hjälpa till. 

 
Mötets avslutande. 
Ordförande önskade trevlig sommar och avslutade mötet. 
 


