Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2014-03-12
Sex ordinarie ledamöter och en suppleant var närvarande.
Inkomna skrivelser.
Från NCC om samråd inför planerad förlängning av täktverksamhet, asfalttillverkning och
återvinning av visst avfall på fastigheter Gärde och Filla i Sundsvalls kommun. Styrelsen
konstaterar att verksamhet sedan länge har bedrivits på fastigheterna och de därför bör få
fortsätta. Skrivelsen lämnas därför utan synpunkter från kretsen.
Från Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen har kommit en förfrågan om allmänt
engagemang. Kretsen har många frågor om natur- och miljö som engagerar och kan därför
inte knyta upp en kontaktperson till Folkkampanjens engagemang, även om styrelsen anser att
deras frågor är viktiga. Ordförande besvarar deras fråga.
Studiefrämjandet inbjuder till styrelseutbildning i Sollefteå lördag den 15 april. Ingen på
mötet ser sig kunna åka men uttrycker sitt önskemål att en sådan utbildning kunde hållas i
Sundsvall.
En förskola i Hudiksvall önskar någon från kretsen som kommer och pratar om Östersjön.
Ingen i styrelsen känner sig manad att åka. En fundering fanns om att någon krets närmare
Hudiksvall kunde engagera sig.
Ekologiska Lantbrukare i Medelpad inbjuder styrelsen till att närvara vid deras årsmöte i
Kovland.
Från Riks informeras i Kretsbrev 1/2014 om:
Att söka utökat grundbidrag för kretsar med svag ekonomi, att lämna in årsmöteshandlingar,
att söka projektbidrag, att revidera, anta och sända in stadgar enligt riksstämma 2012. Info om
riksstämman i Örebro den 14-15 juni. Om skolengagemang i kretsen. Om träffar och kurser
för Natursnoksledare. Om klädbytardagen den 5 april. Tema fruktfokus under Miljövänliga
veckan. Info om Naturvänliga veckan, vecka 19. Info för kretsar om Miljövalåret 2014. Om
vindkraft på rätt plats. Bli faunaväktare! Var med och påverka vad föreningen tycker.
Remiss, policy om genmodifierade organismer och genteknik. Remiss, policy (reviderad) om
jakt- och viltförvaltning. Utförligare om varje rubrik finns att läsa på riks hemsida
Naturkontakt.
På förekommen anledning och som parantes önskar ordförande att ICA butikerna i distriktet
undersöks om de säljer jätteräkor och i så fall får rapport om detta. Slut på parantes.
Kamerala frågor
Naturskyddsföreningens fond har medel som skall, enligt stadgarna, användas till insatser för
naturvård. Vid Höga Kusten bedrivs fiskodling i kassar. Känsliga områden hotas av den
intensiva fiskodlingen. För sitt arbete behöver Rädda Höga Kusten föreningen ekonomisk
hjälp. Medel ur Naturskyddsföreningens fond skulle kunna hjälpa verksamheten. Eftersom
fonden har bestämmelser (stadgar) att sökta medel skall användas till naturvård måste en
ansökan inkomma om vad och till vad dessa skall användas. En redovisning om resultat för
insatsen bör därefter lämnas efter genomförande. Det hela behöver inte vara allt för formellt

bara syftet klart framgår. Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånges styrelse behandlar alla
ansökningar med dessa syften. Rädda Höga Kusten är välkommen med ansökan om medel.
Program
a. Egna programmet
Närmast på programmet står för vecka 13, ”Utmaningen: banta bort biffen”. Styrelsen ställer
konkret upp och uppmanar alla att vara med och anta utmaningen. Mer står att läsa på
kretsens hemsida: http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se.
Framtidsveckan. Frågor till politikerna i kommunen: 1) Skolmaten, hur uppnå Eko-målet. 2)
Friskare luft – hur får vi det?
I övrigt noterades kompletteringar och nya idéer för programverksamheten i programlistan.
b. Enåsen
Kretsen har tidigare fått svar från länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland på
frågan om sanering och samordning efter gruvdriften på Enåsen och
vattenföroreningar till Ensjön. Svaren har varit mycket allmänt hållna. På
länsstyrelsen Västernorrlands svar verkade det nästan som om gruvverksamheten
var en nyhet och svaret därefter som en efterkonstruktion. Bergsstaten har beviljat
Boliden Mineral bearbetningskoncession för koppar, guld, silver, zink och bly för
området Enåsen K nr 2 i Ljusdals kommun i Gävleborgs län och Ånge kommun i
Västernorrlands län. Det finns därför anledning att åter ställa frågan vad händer
med det gamla brottet och vad kommer att ske med det nya.

Rapporter
a. Natur- och friluftrådet
Inget nytt att rapportera.
b. Gruva

Provborrning har utförts i Bergs kommun, Jämtlands län. Alla kommunerna runt sjön
har enats om att utnyttja sina vetorätter. ”Det kommer nog inte att bli någon gruva, men
säker kan man ju inte vara i dessa tider” säger Diana Fernlund som varit en stark och
drivande motståndare.
c. Länsförbundet
Fiskodling längs Höga Kusten har diskuterats på möte. Förorenar känslig havsmiljö.
Vindkraftsutbildning med handhavande av GIS (koordinater) planeras i Sollefteå. Kretsen
ställer sig positiva till utbildningen.

Övriga frågor.
a. Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte blir onsdag den 9 april.
b. Övrigt
Klimatdagar hålls i Norrköping den 6-8 juni.
Beslutas att Sundsvalls Naturskyddsfond och Sundsvalls Naturguide får länkar på kretsens
hemsida.
Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

