Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2014-08-13
Fem ordinarie ledamöter var närvarande.

Inkomna skrivelser.
Från Länsstyrelsen Västernorrland 2014-06-27, Förslag till beslut och skötselplan för
det planerade naturreservatet Floberget, Ånge kommun. Styrelsen har inget att erinra om
planen.
Från Näringsdepartementet, Regeringen 2014-06-26, Överklagande av bergmästarens
beslut om bearbetningskoncession för området Enåsen. Regeringen avslår
Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånges överklagande. Kretsen hoppas att senare få ta
del av miljökonsekvensbeskrivningen från Boliden Mineral för att där lämna synpunkter
om brytningens konsekvenser.
Från Ånge kommun som önskar få föreningen registrerad i föreningsregistret. Beslutas
att ordförande skickar in bifogad blankett.
Frågor från två medlemmar:
Om avverkning under fåglars häckningstid och om vattenskoteråkning på Långsjön,
Matfors. Ordförande har per e-post besvarat medlemmarnas frågor.
Fråga om bekämpningsmedel på odlad mark föranledde en längre diskussion.
Medlemmen som ställde frågan bor i Bjärme, Kovland och befarade att dricksvattnet i
brunnen kan ha kontaminerats av besprutningen. Ordförande, som haft kontakten,
sänder per e-post ut det material som finns, bl.a. vilka toxiner det gäller och
varuinformationsblad (VIB) om ämnena. Frågan som i ett större sammanhang är av
riksintresse borde uppmärksammas. Styrelsen beslutar att arbeta vidare med frågan och
att göra SVT Uppdrag granskning uppmärksammad på frågan och kan ha besprutningen
i Bjärme som exempel i programmet.
Ekonomi.
Lördag den 6 september är det upptaktsmöte inför Miljövänliga veckan, V40. Enligt
programmet ingår en lunch och styrelsen beslutar att kretsen bekostar denna för deltagarna.

Verksamhet.
a. Bergtäkt, Nolby 4;2 och 4:3
En besiktning av lokalerna har genomförts. Det ansökande företaget kommer att lämnat
en bättre miljökonsekvensbeskrivning. Området har främst stort värde för friluftslivet.
Kretsen kommer att avlämna en skrivelse där det bl.a. påpekas att det finns andra
bergtäkter som fyller behovet samt att en brytning även påverkar kommande
generationer, något man bör tänka på. För kommunens del bör påpekas att området
behöver ett starkare skydd som Naturreservat. Sista inlämningsdag för synpunkter är den
31 augusti.
b. Framtidsveckan/Miljövänliga veckan
Framtidsveckan är den 27/9 t.o.m. 5/10. Till Framtidsveckans tidning skall artiklar
lämnas in före den 20 augusti. Den 27/9 hoppas kretsen kunna vara på Coop Forum i

Birsta och informera om KRAV märkta livsmedel. Den 4/10 kommer påsar med
Ekologisk frukt att delas ut.
c. Egna programmet
Från Naturum i Ånge har meddelats att pga. för få deltagare har forskardagen ställts in.
För Skogens Dag den 14 september bestämdes att temat blir ”Pollinerare”. Övriga
programpunkter och uppdateringar noterades i programlistan.

Rapporter.
På länsförbundet möte den 18/6 behandlades bl.a. uppföljning av Klimat och Energiplan,
frågor inför valet till länets rikspolitiker, tätortsnära skog på Härnön samt en
vattenbrukspolicy. En fråga till nästa möte ställdes från representanterna för den tänkta skogs
stiftelsen om länsförbundet hört eller vet något nytt från den jurist som handlägger ärendet om
den ärvda skogen i Nordanede.
Övriga frågor.
a. Nästa möte.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 17 september kl. 18.00.
b. Övrigt.
För vår webmaster har sedan förra mötet ett skriftligt avtal upprättats.
På förfrågan från Natur och Kultur i kommunen kommer en från kretsen att
informera invandrare om Natur och Kultur i skogen.
Vår hemsida behöver få en förstasida med aktuellt innehåll. Föreslogs att rubriken
skall vara ”Aktuellt denna månad” och att denna förstasida hålls uppdaterad och
innehållet således byts ut månadsvis för att hålla den uppdaterad och intressant för
besökare. Ordförande informerar vår webbansvarig.
Styrelsen har av medlem i kretsen erbjudits hyra styrelsemöteslokal per gång i en
bostadsrättsförening om kretsen har behov att av ekonomiska skäl avsäga sig befintlig
lokal. Befintligt material i nuvarande lokal behöver i så fall inhysas någon annanstans.
För närvarande känner inte kretsen något behov av att göra någon förändring varför
man tackade för erbjudandet men avböjde förslaget.
Lokalen är i behov av städning. Beslutas att städdag blir den 19/8 kl. 17.00. Alla i
styrelsen förväntas delta. Föreningen har tre tält, varav två minde s.k. partytält. De två
mindre skall undersökas om de är kompletta och uppmonteras på lämplig gräsmatta
utanför lokalen. I lokalen skall vidare styrelsepärmar gås igenom och det material som
förväntas finnas som arkiv sparas. Övrigt går till pappersåtervinning.
Frågan om kopparbesprutning av ekologiska vindruvor togs upp. Styrelseledamot
ställde frågan om besprutning till riks men fick ett något ”luddigt” svar bestående av
något som verkar vara av typen hopklipp. Om något alternativ finns till
kopparbesprutning finns vet vi inte. Egentligen borde det inte få märkas vindruvor
överhuvudtaget som ekologiska.
Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

