Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2014-10-14
Sju ordinarie ledamöter och en suppleant var närvarande.
Inkomna skrivelser.
a. Inkommen post
Från Länsstyrelsen i Västernorrland 140919, beslut om Flobergets
naturreservat.
Från Kraftö Vind 141009, samråd om vindkraft vid Fasikan, inom Bräcke och
Ånge kommuner. Vi tittar var det ligger och om det är inom Ånge kommuns
översiktsplan för vindkraft. Svar på samrådet bör vara att kraftverk skall ligga
enligt Ånge kommun rekommenderade områden.
Medlem föreslår som programpunkt anlita Kemikaliepappan Magnus Kähler att
hålla föredraget ”Vägen till en giftminimerad vardag”, som ger handfasta tips
och råd om hur man kan minska exponeringen av giftiga kemikalier för en mer
hälsosam vardag för dig och dina barn. Förslaget skall undersökas.
Privatperson vill veta om kretsen har gjort en inventering av naturvärdena i
Petersvik, Sundsvalls kommun.
b. Riks
Höstkonferens i Stockholm den 7 november har som tema ”Rädd eller
förberedd? – så skapar skolan handlingskraft och framtidstro”.
Utvärderingsträff i Stockholm den 8 november för miljövänliga veckan. Även
andra nätverksträffar denna dag. Krets representant närvarar på Vattenrådet
träff som representant från Medelpads Kustvattenråd.
Ekonomi.
Värdet av fondplaceringen har minskat.
Verksamhet.
Årsmöte fastställdes till onsdag den 11 mars 2015 om möjligt i Kyrkans Hus,
Sundsvall.
Undersöka om Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson kan
komma hit och presentera sin nya bok ”Vår tid är nu – 10 hoppfulla perspektiv på
klimatkrisen”.
Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen startar studiecirkel om Åsa Mobergs
bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”.
Förslag att få hit kemikaliepappan Magnus Kähler att hålla föredraget ”Vägen till en
giftminimerad vardag” (se även inkommen post).
För program till kretsens västra del (Ånge) föreslås till nästa år en vargsafari eller
besök vid det nybildade naturreservatet Floberget. Förslag på utflyktsledare föreslås
Tryggve Hedtjärn respektive Bengt Larsson.
Förslag att program läggs ut på vår Facebook sida. Enligt Studiefrämjandets enkät
om kretsen tittar 35 % av medlemmarna på vår hemsida.
Nya idéer och programpunkter noteras på vår programlista.

Rapporter.
a. Natur- och friluftsrådet
Rapportören berättar från det senaste mötet den 27/8, bl.a. om satsningen på
skidbacke för barn vid Sidsjön och cykelvägar.
b. Framtidsveckan/Miljövänliga veckan
Deltagare berättar från dagen på Coop Birsta och ekologisk mat och tillägger
lite om fruktutdelningen i centrala Sundsvall.
Övriga frågor.
a. Nästa möte
Nästa möte blir onsdag den 19 november kl. 17.30 på lokalen.
b. Övrigt
Styrelsemedlem har frågat Länsstyrelsen om kontrollprogrammet i Sörforsån
fungerar på ett bra sätt för att underlätta fiskvandringen förbi dammtröskeln.
Studiefrämjandet startar tillsammans med riks kurs ”Vindkraft på rätt plats” den 19
oktober.
Mötets avslutande.
Ordförande tackade och förklarade mötet för avslutat.
.

