
	  
Hovrättsbacken	  14	  
852	  37	  Sundsvall	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  	  
STYRELSEMÖTE	  22/8	  2016	  
	  
1.	  Mötets	  öppnande	  	  

Björn	  Abelsson	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  välkommen.	  

2.	  Fastställande	  av	  dagordning	  och	  val	  av	  sekreterare	  

Förslaget	  till	  dagordning	  fastställdes,	  med	  den	  ändringen	  att	  Lissans	  redovisning	  av	  arbetet	  
inför	  Miljövänliga	  Veckan	  togs	  upp	  som	  första	  punkt.	  Till	  sekreterare	  valdes	  Björn	  Abelsson.	  

3.	  Föregående	  mötesprotokoll	  (2016-‐04-‐26)	  

Protokollet	  från	  mötet	  2016-‐04-‐26	  gicks	  igenom	  och	  godkändes.	  

4.	  Inkomna	  skrivelser	  

Inga	  skrivelser	  hade	  inkommit.	  

5.	  Kamerala	  frågor	  	  

Inga	  kamerala	  frågor	  fanns	  att	  avhandla.	  

6.	  Rapporter	  

28	  april	  Norra	  berget	  	  
Regnig	  med	  intressant	  utflykt	  med	  få	  deltagare	  (4	  st).	  

8	  maj	  Vårens	  blommor	  och	  svampar	  längs	  Indalsälven	  
	  
28	  maj	  Skogsutflykt	  i	  Ånge	  (Dysjöberget,	  Borgsjö)	  
Guidad	  tur	  med	  Bengt	  Larsson.	  6	  deltagare.	  

6	  juni	  Nationaldagen	  
Föreningen	  fanns	  på	  plats	  med	  ett	  bord	  och	  informationsmaterial.	  Mycket	  folk	  på	  stan,	  men	  
rätt	  svalt	  intresse	  för	  vårt	  bord.	  

14	  maj	  Länsstämma	  
Kretsen	  representerades	  av	  Björn	  Abelsson,	  Hans	  Andersson	  och	  Jan	  Bengtsson.	  Efter	  
årsmötesförhandlingarna	  gjordes	  ett	  intressant	  studiebesök	  till	  hällristningarna	  vid	  
Nämforsen.	  

Riksstämman	  17-‐19	  juni	  
Lisbeth	  Jakobsson	  deltog	  för	  kretsen	  vid	  riksstämman	  i	  Norrköping.	  Förhandlingarna	  leddes	  
effektivt	  av	  Maria	  Wettersrand	  och	  Tomas	  Kåberger.	  Generalsekreterare	  Svante	  Axelsson	  
avtackades	  med	  ett	  vackert	  tal	  av	  ordföranden	  Johanna	  Sandahl.	  Ny	  i	  styrelsen	  blev	  Salomon	  
Abresparr,	  tidigare	  ordförande	  i	  Fältbiologerna.	  

Lupinfestival	  10	  juli	  
Trots	  minimal	  marknadsföring	  fick	  vi	  en	  full	  släpkärra	  med	  lupiner.	  	  Med	  bättre	  förberedelser	  
bör	  detta	  kunna	  genomföras	  fler	  år.	  



	  
	  
	  
11	  augusti	  Svamp	  i	  Selångerskogen	  
19	  deltagare	  hittade	  mycket	  svamp,	  även	  ätliga.	  

21	  augusti	  Paddling.	  Inställd	  
Den	  planerade	  paddelturen	  fick	  ställas	  in	  p.g.a.	  för	  få	  anmälda	  deltagare.	  

7.	  Program	  

27-‐28	  augusti	  Skogsinventeringskurs	  

3	  september	  Upptaktsmöte	  Miljövänliga	  veckan.	  Studiefrämjandet	  
Lissan	  håller	  i	  detta.	  11	  anmälda,	  bra	  om	  fler	  från	  styrelsen	  kan	  delta.	  

3-‐4	  september	  Kurs	  för	  Natursnoksintresserade	  i	  Ragunda	  	  
Öppen	  även	  för	  Västernorrland.	  Läs	  mer	  på	  hemsidan,	  anmäl	  snarast	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  
att	  delta.	  

4	  september	  Utflykt	  till	  Grenforsen	  

11	  september	  Skogens	  dag,	  Norra	  Berget	  
Föreningen	  kommer	  att	  medverka	  med	  ett	  bord.	  Det	  behövs	  några	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  stå	  
där	  under	  några	  timmar.	  

18	  september	  Schyssta	  Schampon	  Information	  i	  hamnen	  tillsammans	  med	  kommunen	  
Lissan	  håller	  i	  detta.	  Fler	  deltagare	  från	  föreningen	  behövs.	  

22	  september	  Framtidens	  Energi,	  Sundsvall,	  Stadshuset	  
Björn	  är	  anmäld,	  finns	  plats	  för	  fler.	  Läs	  mer	  på	  Länsstyrelsen	  hemsida. 
(http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/kalender/2016/Pages/konferens-‐framtidens-‐energi-‐i-‐vasternorrland.aspx)	  

25	  september	  Utflykt	  till	  mångfaldsparken	  i	  Galtström	  

1-‐9	  oktober	  Miljövänliga	  Veckan	  
Årets	  MVV	  handlar	  om	  hushållskemikalier	  (schampo,	  tvål,	  deo	  m.m.)	  Upptakt	  3	  september.	  
Vilka	  kan	  medverka	  under	  vecka	  40?	  	  

24	  november	  Grisfestivalen,	  Kulturmagasinet	  
Scenkonstbolaget	  uppför	  pjäs	  om	  klimatet.	  Miljökontoret	  bidrar	  med	  4000	  kr,	  Studie-‐
främjandet	  med	  1000	  kr.	  Beslöts	  att	  kretsen	  står	  för	  kostnader	  upp	  till	  max	  2000	  kr.	  Bidrag	  
söks	  även	  från	  Kultur-‐	  och	  Fritid	  samt	  från	  Klimataktion.	  Björn	  håller	  i	  detta.	  

9	  december	  Julfest	  
Sedvanligt	  knytkalas	  i	  Orrsjön.	  Alla	  medlemmar	  är	  välkomna,	  obligatorisk	  föranmälan	  till	  
bjorn.abelsson@telia.com.	  

Övriga	  aktiviteter	  under	  hösten	  

Länsförbundet	  planerar	  en	  kretskonferens	  i	  oktober	  för	  Z	  och	  Y	  län.	  Vi	  hade	  inga	  synpunkter	  
på	  vad	  som	  bör	  tas	  upp	  men	  det	  går	  bra	  att	  komma	  med	  förslag.	  

Vi	  beslöt	  att	  inte	  ha	  något	  möte	  angående	  E4-‐frågan.	  

Natur-‐	  och	  friluftsplanen	  kommer	  snart	  på	  remiss.	  Den	  handlar	  om	  hur	  kommunen	  ska	  
hantera	  naturvården	  i	  kommunen	  med	  strategier	  och	  avväganden	  etc.	  Vi	  kan	  ha	  synpunkter	  
på	  den	  så	  håll	  koll!	  

Allemansrättens	  dag.	  Bra	  initiativ	  för	  t.ex.	  invandrare.	  Vi	  kan	  tänka	  oss	  att	  medverka,	  men	  
kommer	  inte	  att	  driva	  frågan	  själva.	   	  



	  

	  

8.	  Övriga	  frågor	  

Nästa	  styrelsemöte	  22	  september	  18-‐20.	  
	  
Medlemsvärvning	  blev	  inte	  19-‐23	  juni.	  Nytt	  datum	  är	  inte	  meddelat.	  
	  
Reklamfilm	  för	  Naturskyddsföreningen.	  Först	  ut	  blev	  Bengt	  Göran	  Norlin,	  Timrå.	  Se	  honom	  
på	  Länsförbundets	  hemsida	  och	  anmäl	  dig	  gärna	  själv	  för	  att	  berätta	  varför	  just	  du	  är	  
medlem	  i	  Naturskyddsföreningen.	  
	  
Lokalen	  är	  vi	  uppsagda	  från	  till	  2017-‐09-‐30.	  Frågan	  om	  ny	  lokal	  måste	  bevakas.	  Alternativt	  
kan	  vi	  försöka	  hitta	  4-‐5	  ytterligare	  föreningar	  som	  vill	  dela	  lokaler	  med	  oss.	  
	   	  
Hittaut-‐kartan	  2017	  kan	  vi	  få	  synas	  på	  mot	  att	  vi	  hjälper	  till	  att	  göra	  reklam	  för	  hittaut.	  
	  
MIUN	  vill	  vi	  synas	  på.	  Lissan	  kontaktar	  Moa	  för	  att	  fundera	  på	  vad	  vi	  kan	  göra,	  närmast	  för	  
att	  få	  några	  att	  ställa	  upp	  under	  Miljövänliga	  Veckan.	  
	  
9.	  Hur	  aktivera	  ungdomar?	  

Länsförbundets	  styrelse	  har	  skickat	  frågan	  till	  kretsarna	  hur	  vi	  kan	  arbeta	  för	  att	  nå	  ut	  till	  
ungdomar.	  Kan	  man	  hitta	  engagerade	  lärare	  som	  kan	  hjälpa	  oss?	  Vad	  kan	  vi	  göra	  för	  att	  
synas	  på	  MIUN?	  Vi	  hade	  inga	  svar,	  men	  frågan	  är	  viktig	  att	  fundera	  på.	  

10.	  Hur	  ska	  styrelsen	  arbeta?	  

Flera	  i	  styrelsen	  har	  konstaterat	  att	  de	  har	  svårt	  att	  hinna	  med	  att	  delta	  i	  styrelsemöten	  och	  i	  
föreningens	  aktiviteter.	  Vi	  måste	  hitta	  sätt	  som	  gör	  att	  det	  går	  att	  medverka	  i	  styrelsens	  
arbete	  utan	  att	  behöva	  vara	  med	  på	  så	  många	  möten.	  Mer	  information/diskussion	  via	  FP-‐
gruppen	  kanske	  kan	  vara	  ett	  sätt.	  Finns	  det	  fler	  idéer?	  

11.	  Mötets	  avslutning	  

Ordföranden	  avslutade	  mötet	  19.45	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
Björn	  Abelsson	  
 
 
Närvarande:	  
Björn	  Abelsson	  
Bengt	  Carlsson	  
Ingrid	  Wallin	  
Lisbeth	  Jakobsson	  


