
Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2013-11-05 
 
Sex ordinarie ledamöter och en suppleant var närvarande.  
 
Inkomna skrivelser. 

• Från	  trafikverket	  131025,	  ”Samråd	  cykelväg	  655	  delen	  Raholmen-‐Bänkåsviken”.	  Bedömdes	  
att	  inget	  yttrande	  behöver	  göras.	  

• Tillstånd	  för	  breddavlopp	  på	  Alnö	  kom	  åter	  upp	  då	  alnöbo	  hört	  av	  sig	  i	  frågan	  och	  menar	  att	  
med	  ny	  teknik	  går	  det	  att	  göra	  reningen	  bättre.	  Styrelsen	  menar	  att	  kostnaden	  för	  
ytterligare	  rening	  inte	  står	  i	  proportion	  till	  det	  resultat	  det	  skulle	  ge.	  Ärendet	  är	  därmed	  
avslutat.	  

• Tidigare	  ärende	  om	  hur	  medlemmar	  utan	  dator	  informeras	  kom	  åter	  upp	  till	  diskussion.	  
Efter	  senaste	  medlemsutskicket	  som	  gick	  ut	  i	  pappersformat	  finns	  inga	  planer	  på	  en	  
fortsättning.	  Program	  i	  broschyrform	  har	  utgivits	  i	  samarbete	  med	  andra	  föreningar	  genom	  
Sundsvalls	  Natur	  och	  Friluftsråd.	  Kommande	  program	  punkter	  kan	  sättas	  in	  i	  
lokaltidningarna.	  Diskuterades	  om	  möjlighet	  finns	  att	  få	  med	  programpunkter	  i	  riks	  
medelemstidskrift	  Sveriges	  Natur.	  För	  medlemsärenden	  går	  det	  att	  vända	  sig	  till	  
kretshandläggare	  Gert	  Straschewski	  för	  råd,	  gert.straschewski@naturskyddsforeningen.se.	  

• Miljööverdomstolen,	  Svea	  Hovrätt,	  meddelar	  i	  beslut	  att	  man	  inte	  behandlar	  det	  
överklagande	  som	  kommit	  in	  för	  bergstäckt	  i	  Nolby.	  Miljödomstolens	  dom,	  130611,	  står	  
därmed	  fast.	  

• Fråga	  från	  länsförbundet	  om	  vi	  behöver	  redigeringshjälp	  för	  hemsidan.	  Någon	  
heltidsredigerare	  har	  inte	  kretsen	  behov	  av.	  Vi	  har	  en	  redaktör	  så	  frågan	  är	  snarare	  om	  vi	  
behöver	  en	  hjälpredaktör	  när	  redaktören	  vill	  vara	  ledig	  eller	  skulle	  bli	  sjuk.	  I	  så	  fall	  vore	  det	  
lämpligt	  att	  någon	  lokal	  medlem	  åtog	  sig	  det	  och	  lärde	  sig	  redigera	  hemsidan.	  Frågan	  
lämnas	  tills	  vidare	  öppen.	  

• Från	  riks	  –	  Kretsbrev	  5,	  28	  oktober	  2013.	  Rådslag	  –	  om	  föreningens	  framtid,	  Östersund,	  
30/11.	  Kommunikationsbuffé,	  rikskansliet	  Stockholm,	  8/11.	  Höstkonferens,	  Stockholm,	  
8/11.	  Extra	  projektbidrag	  för	  valet	  2014.	  Sista	  ansökningsdag	  9/12.	  Stadgemallar	  bifogas	  för	  
kretsar	  och	  länsförbund.	  Motioner	  till	  riksstämman	  i	  Örebro	  skall	  vara	  inlämnade	  senast	  
den	  31/1.	  Medföljande	  affisch	  är	  Stoppa	  Energitjuvarna!	  Ett	  gratis	  utbildningsmaterial	  för	  
skolor	  från	  Naturskyddsföreningen.	  Övningar	  laddas	  ner	  på	  energifallet.se.	  

 
Diskussionspunkter. 

a. Hemsidan.	  
Redaktörshjälp	  blev	  behandlad	  under	  Inkomna	  skrivelser.	  Redaktören	  kommer	  att	  lägga	  in	  
rapporter	  som	  legat	  och	  väntat	  på	  att	  den	  nya	  hemsidan	  skulle	  bli	  klar.	  

b. Ensjön.	  
Skrivelse	  om	  ansvarsfördelning	  och	  åtgärder	  för	  Ensjön	  har	  skickats	  till	  Lst.	  i	  Västernorrlands	  
län.	  Kopior	  gått	  till	  miljönämnden	  i	  Ånge,	  vattenrådet	  i	  Östersund	  och	  Lst.	  i	  Gävleborgs	  län.	  

c. Program.	  
Eventuella	  program	  för	  skolorna	  diskuterades.	  Maten	  är	  ett	  uppslag,	  energi	  ett	  annat.	  Kretsen	  
ställer	  frågorna:	  Är	  det	  någon	  som	  kan	  och	  vill	  ta	  på	  sig	  ett	  sådant	  uppdrag	  att	  erbjuda	  skolor	  
lektioner?	  Var	  hittar	  man	  kontaktpersoner	  i	  skolorna?	  
Kommande	  idéer	  och	  programpunkter	  noterades	  som	  brukligt	  i	  den	  rullande	  programlistan.	  
Nästa	  kommande	  programpunkter	  är	  Café	  Planet	  Hållbarhet	  och	  energi	  –	  om	  vindkraft	  i	  norr	  
och	  Stjärnskådning	  med	  knytkalas	  för	  medlemmar.	  
	  
	  



Rapporter 
a. Natur	  och	  friluftsrådet.	  

Nästa	  möte	  för	  Natur	  och	  friluftsrådet	  är	  den	  13/11.	  	  
b. Länsförbundet.	  

Kan	  kretsarna	  i	  länet	  föreslå	  och	  enas	  om	  en	  gemensam	  kandidat	  till	  riksstyrelsen.	  Det	  är	  
värdefullt	  att	  någon	  duktig	  person	  kandiderar	  så	  att	  frågor	  för	  vår	  del	  av	  landet	  blir	  belysta	  
och	  behandlade	  på	  riksnivå.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

Övriga frågor. 
Nästa	  möte.	  
Nästa	  ordinarie	  möte	  blir	  onsdagen	  den	  15	  januari,	  kl.	  19.	  
	  
Mötets avslutande. 
Ordförande	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
 


