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Styrelsen	  
	  

 Styrelsen som valdes på årsmöte den 11 mars har bestått av 8 ordinarie 
 ledamöter och 2 suppleanter.  

 
 Lisbeth Jakobsson  ordförande 
 Björn Abelsson  vice ordförande 
 Bengt Carlsson  kassör 
 Franziska Egger Nilsson  sekreterare 
 Lena Almén   ledamot 
 Lena Norell   ledamot 
 Charlotte Tingsjö  ledamot 
 Johanna Öhman  ledamot 
 Birger Hjörleifsson  suppleant 
 Moa Eld Isaksson  suppleant 
	  
	  
Fältbiologerna har även detta år varit utan representant.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda styrelsemöten och ett icke 
protokollfört.  
 
Kretsen hade 2015 1908 medlemmar, varav 1055 var familjemedlemmar. 
 
I Länsförbundet Västernorrland har kretsen representerats av Lisbeth Jakobsson och Jan-Olof 
Tedebrand fram till årsmötet i maj. Samtidigt valdes Hans Andersson och Björn Abelsson in som 
nya representanter från kretsen.  
  
I Medelpads kustvattenområde, ett delområde i Västernorrlands vattenmyndighet, har kretsen 
representerats av Lena Almén. 

I kommunens och Naturskyddsföreningens Naturskyddsfond representeras kretsen under 2015– 
2018 av Hans Andersson, Andreas Aronsson, Håkan Lindström som ordinarie ledamöter och 
som ersättare Lena Almén, Roy Resare och Charlotte Tingsjö. 

I kommunens Natur- och friluftsråd representeras kretsen av någon styrelsemedlem vid träffarna. 
 

Program kommer ut på vår hemsidan (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se), vår 
facebooksida (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se), via e-post och några på Natur- 
och friluftsrådets gemensamma blad. 
Kretsens hemsida uppdaterades under våren av webbmaster Mikaela Edholm och togs sedan 
över av Lisbeth Jakobsson. 
 
Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens studieförbund. Alla föredrag och utflykter sker i 
samarbete med Studiefrämjandet.   
Övergripande Föreningskunskap. En kurs om hur styrelsemöten bättre kan effektiviseras. Tre 
styrelsemedlemmar deltog i kursen som Studiefrämjandet höll.  
Studiecirkeln ”Vår tid är nu” genomfördes före besöket av generalsekreteraren Svante Axelsson. 
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Skrivelser 
	  
2015-05-21 Till Pöyvry SwedPower AB. Bäråsen vindkraftsanläggning. Ånge kommun 
2015-09-01 Till Skinnåsens förvaltning AB. Kompostering av rötslam vid Bunsta 2:9 
2015-09-01 Till Näringslivsbolaget på kommunen. Miljonsatsning för ökad turism. 

Programverksamheten 
 
Natursnoksträffar	  
Stjärnskådning	  med	  Natursnokarna.	  
Fårhage.	  Vi	  besöker	  lammen.	  
	  
Utflykter	  och	  föredrag.	  
Vår	  tid	  är	  nu	  –	  Tio	  hoppfulla	  perspektiv	  på	  klimatkrisen.	  
EU	  och	  USA	  förhandlar	  om	  ett	  handelsavtal,	  TTIP.	  
Vårens	  blommor	  och	  svampar.	  Siljebergets	  hassellundar.	  
Fåglar	  vid	  Selångersjön.	  
Utflykt	  till	  Klampenborg.	  
Nya	  naturreservat	  i	  Haverö.	  Utfykt	  i	  fyra	  naturreservat.	  
Vandring	  Ovansjöparken	  –	  Bergafjärden.	  
Svamp	  i	  Selångerskogen.	  
Besök	  på	  Tunbodarnas	  KRAV-‐märkta	  gårdsbutik.	  
Regionalupptakt	  inför	  Miljövänliga	  Veckan.	  
Skogens	  Dag	  på	  Norra	  Berget.	  
Fisk-‐	  och	  grönsaksodling	  i	  ett	  kretslopp.	  Ett	  besök	  vid	  anläggningen.	  
När	  Sundsvall	  drunknar.	  
Klimatmarsch	  28	  november	  i	  Sundsvall.	  
Medlemskväll	  med	  julbord!	  
	  
Ledaren	  för	  Natursnokarna	  har	  avsagt	  sig	  uppdraget	  efter	  flera	  år.	  Vi	  söker	  därför	  en	  ny	  
ledare	  men	  hittills	  inte	  lyckats.	  	  
	  

Handla miljövänligt 
 

Flera	  år	  i	  rad	  har	  maten	  stått	  i	  centrum.	  Beroende	  på	  hur	  och	  vad	  som	  produceras	  
påverkas	  klimatet	  mer	  eller	  mindre.	  Teman	  under	  tidigare	  år	  har	  varit	  miljösmart	  mat,	  fisk	  
och	  skaldjur,	  ekologisk	  produktion	  och	  i	  år	  poängterades	  ekologiskt	  kaffe	  med	  fikabröd.	  I	  
en	  butik	  fanns	  vi	  som	  obemannat	  bord	  uppdukat	  med	  eko-‐	  kaffe	  och	  kakor.	  Nästa	  års	  
Miljövänliga	  Vecka	  handlar	  kampanjen	  om	  kosmetika.	  	  
De	  två	  Willy	  butikerna	  i	  Sundsvall	  är	  Bra	  Milöjval	  certifierade.	  Det	  innebär	  att	  kretsen,	  vid	  
anrop	  från	  riksorganisationen,	  inventerar	  att	  miljömärkta	  produkter	  finns	  eller	  andra	  
uppföljningar	  av	  de	  regler	  som	  gäller	  för	  certifiering.	  	  
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Rikskonferens	  i	  Åre.	  	  
	  

Riksträff 22-24/5 2015 i Åre.  
Ämnen som togs upp var landsbygdsfrågor, naturreservaten, Centerpartiet presenterade 
sitt landsbygdsperspektiv, Vindkraftverkens framtid togs upp av VD på Svensk Vindenergi 
och Martin Green fågelforskare angående hur fåglarna påverkas med synpunkt att stänga 
av vindkraftverken på sommaren när fågelungarna är utsatta samt att vinden då ändå är 
minimal, Framtidsministern från Regeringen tog upp regeringens gröna framtidsarbete, 
Höjd bensinskatt eller ej, Hur genomföra Hållbar renskötsel av renskötare, 
Landsbygdsstrateg på Jordbruksverket diskuterade hållbar landsbygd.  
Workshops genomfördes i olika diskussionsforum. 
Ytterligare information på vår hemsida.	  

	  
Ekonomi	  

	  
Årsredovisningen	  2015	  medföljer	  på	  separat	  bilaga.	  	  
	  
	  
	  
Naturskyddsföreningen	  Sundsvall–Ånges	  organisationsnr:	  889201-‐5606	  
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