
Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2014-05-07 
 
Fem ordinarie ledamöter och en suppleant var närvarande.  
 
Kommentarer till föregående möte. 
Efter förfrågan om att förlägga Ledarutbildning i Sundvall svarar Studiefrämjandet att kursen 
anordnas en gång per år och att den nu varit i Sollefteå.  
Ett förtydligande om kretsens fond så heter den Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånges fond 
och skall inte blandas ihop med den fond som kretsen har tillsammans med kommunen och 
heter Sundsvalls Naturskyddsfond. Det är den förstnämnda fonden som avses i föregående 
mötes protokoll men blivit fel benämnd. Anledning till ansökan om ny bergtäkt Sörfors 14:1 
är att den gamla täkten som finns har slut på berg. 
 
Inkomna skrivelser. 
Från Ånge kommun om kretsen önskar vara med på Nationaldagsfirande i Ånge. Kretsen 
kommer att delta i Sundsvall och styrelsen anser sig ha för små resurser för att även delta i 
Ånge. 
Från Naturum i Borgsjö om deltagande i forskningsdag. Fjolårets forskningsdag var enligt 
deltagare mycket intressant. Kretsen är intresserad av årets evenemang. 
Från Studiefrämjandet och Café Planet som anordnar för ”Omställning Njurunda” ett 
evenemang kallat ”Resa smart” den 17 maj. 
Från Bergsstaten om kretsens överklagande av beslut om brytning av mineral i Enåsen. 
Bergmästaren vidhåller sitt beslut att bevilja bearbetningskoncession Enåsen K nr 2. Ärendet 
sänds vidare för avgörande till Näringsdepartementet. 
Från Naturskyddsföreningen riks har kommit kretsbrev nr 3, 30 april 2014. Med detta följde 
alla handlingar inför stämman i Örebro. Händelser i sommar utöver stämman är träff och kurs 
för Natursnoksledare, naturnatten, klimatriksdag i Norrköping, Natursnoksläger, 
trollsländeläger i Skåne, Ängens Dag och regionala upptakter för Miljövänliga veckan. 
 
Ekonomi. 
Inför klimatriksdagen uppmanas föreningens medlemmar att skänka bidrag. Mer finns att läsa 
på www.klimatriksdag2014.se.  
 
Verksamhet. 

a. Frågan till kommunpolitiker 
Två av 8 politiska partier har svarat på frågan, nämligen (v) och (c). Till övriga 6 
skickas en påminnelse samt att kretsen kommer att sända svaren till tidningen. 

b. Framtidsveckan 
Möte om framtidsveckan kommer att hållas hos Studiefrämjandet den 15 maj, kl. 18.30. 
En gemensam idé kan bli att dela ut miljömärkt frukt till bussresenärer i Sundsvall. 

c. Hemsidan 
Mycket svårt att få någon att ta på sig uppgiften att sköta vår hemsida. Flera har 
tillfrågats men inget ”napp” än. 

d. Lokala arbetslag (SAFT) 
Skogsstyrelsen har så många krav på föreningen för detta arbete att styrelsen tar beslut 
att omvärdera tidigare åtagande och tackar nej till hela projektet. 
 

e. Egna programmet 

http://www.klimatriksdag2014.se/


Nya programpunkter och kompletteringar noteras i programlistan. Bra vore om en 
fladdermusutflykt kunde presenteras för Sundsvalls Natur- och friluftsråd att ha med i 
det gemensamma programmet. Andra idéer av intresse är föredrag med Jenny Nilsson 
från Själevad att prata om ekologisk mat på en medlemsträff. Två nya utflykter 
noterades. En utflykt till Vargberget i Njurunda den 28/9 och möjligen Grenforsen i 
Ljungan den 9 eller 10 augusti.  

Rapporter. 
Kretsmedlemmar var inbjuden till länsförbundets styrelsemöte och rapporterade om den 
”ärvda” skogen, Nordanede 1:114. Kretsens representant i styrelsen berättade om övriga 
aktiviteter och att vid länsstämman kommer en utflykt till nämnda skog att göras. 
Om Sundsvalls Naturskyddsfonds styrelse som hade möte och utflykt till Lillhällom berättade 
kretsens representant om. Efter styrelsemöte hävdade man grässlänten och därefter gjordes en 
besiktning av kyrkans skog i närheten som i stort sett blåst omkull.  
Krets representanter berättade från det senaste mötet med Sundsvalls Natur- och fridluftsråd. 
Närmast för kretsen är att presentera någon utflykt till det gemensamma programmet. 
Sundsvalls Tidning önskar artiklar från medlemmarna i rådet under sommaren. För kretsens 
del är närmast tänkbart att skriva om skog. 
 
Övriga frågor. 
Nästa möte hålls den 16 juni om möjligt på Naturum i Borgsjö. 
 
Mötets avslutande. 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 


