
	  

Protokoll	  styrelsemöte	  Naturskyddsföreningen	  Sundsvall-‐Ånge	  2015-‐09-‐24	  

1.	  Mötets	  öppnande	  
2.	  Godkännande	  av	  dagordning	  
3.	  Föregående	  mötesprotokoll	  godkändes.	  	  

4.	  Inkomna	  skrivelser.	  	  
-‐	  Länsstyrelsen	  har	  sänt	  ut	  Handlingsprogram	  miljö	  och	  klimat	  på	  remiss.	  Vi	  
svarar	  efter	  bedömning.	  

Riks	  
-‐	  Årsredovisning	  från	  riksorganisationen	  2014.	  
-‐	  Inbjudan	  till	  Natursnoksutbildning	  den	  24/10.	  
-‐	  Kretsbrev.	  
-‐	  Information	  om	  hur	  bidrag	  söks	  från	  riksorganisationen.	  1/4	  och	  1/10	  är	  
ordinarie	  ansökningsdatum.	  
-‐	  Uppmaning	  till	  att	  söka	  för	  projektet	  "Schysst	  sommar	  och	  vinter"	  som	  är	  ett	  
projekt	  för	  15	  -‐	  20	  åringar	  för	  att	  prova	  olika	  aktiviteter.	  25/11	  är	  sista	  
ansökningsdag.	  
-‐	  Uppmaning	  att	  skriva	  motioner	  till	  riksstämman	  2016.	  
-‐	  Inbjudan	  till	  ”Klimatmaxa”	  inför	  Paris.	  Den	  2-‐3/10	  i	  Stockholm.	  

5.	  Byte	  av	  lokal	  ska	  undersökas.	  	  
	  
6.	  Program	  

a)	  Rapportering	  från	  Skogens	  Dag	  på	  Norra	  Berget	  som	  blev	  lyckad.	  Tipsslingan	  
vanns	  av	  Rode	  Nordin	  med	  förslaget:	  ”Se	  till	  att	  kommunens	  äldreboenden	  får	  
ha	  ängsblommor	  kvar”.	  Ger	  oss	  anledning	  att	  få	  kommunens	  parkförvaltning	  
uppmärksam	  på	  detta.	  	  
Cykeldagen	  blev	  inställd.	  	  
Många	  deltagare	  på	  det	  lyckade	  studiebesöket	  i	  Härnösand	  på	  fisk-‐	  och	  
grönsaksodlingen	  Kattastrand.	  	  
b)	  Kommande.	  Obemannat	  bord	  på	  Ica	  Kvantum	  i	  Nacksta	  samt	  rader	  under	  
Ordet	  Fritt	  i	  ST	  i	  samband	  med	  Miljövänliga	  Veckan.	  
Klimatseminariet	  i	  Ånge	  och	  utbildningsdagen	  ”Påverka	  verkliheten”	  ut	  på	  
hemsidan	  och	  facebook.	  Utskick	  på	  medlemslistan	  gick	  inte	  då	  felet	  låg	  på	  riks	  
”program-‐	  IT”.	  	  
	  

7.	  Länsförbundet	  
-‐	  Diskussioner	  om	  vad	  som	  ska	  sökas	  pengar	  till.	  
-‐	  Länsförbundet	  håller	  ett	  regionalt	  Ängs-‐	  och	  Hagmarksseminarium	  på	  Hussborg	  i	  
april	  2016.	  
-‐	  Att	  söka	  pengar	  till	  projekt	  "Giftfri	  miljö"	  skjuts	  upp	  till	  ansökningsdatum	  den	  1/4.	  
-‐	  Ekoguide	  kommer	  inte	  att	  satsas	  på	  nu	  utan	  befintliga	  alternativ	  kollas	  upp	  först.	  
-‐	  TTIP-‐avtalet	  diskuterades.	  
11-‐14/11	  ska	  länskonferens	  hållas.	  

	  



	  
	  
8.	  Förslaget	  om	  synpunkter	  på	  mötesformer	  på	  nätet	  kommer	  att	  tas	  upp	  senare.	  	  

Samarbete	  med	  tidningen	  ETC	  är	  ok	  när	  det	  gäller	  debattartiklar	  och	  insändare.	  	  
Nästa	  styrelsemöte	  18/10	  	  utbildningsdagen	  eller	  27/10.	  	  
	  

9.	  Ordförande	  tackar	  och	  avslutar	  mötet.	  
	  


