
Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2013-01-30 
 
Sju ordinarie ledamöter var närvarande samt en suppleant. 
 
Inkommen post: Sundsvalls kommun svarar kretsen att det inte är aktuellt med 
reservatsbildning av Södra Berget. Till översiktsplanen bör påpekas att området 
behöver ett starkare skydd för naturen. Området är ett närnaturområde och är av 
stort intresse för det rörliga natur- och friluftslivet. 
Kretsen har inga betänkanden om vindkraft i Nornäs, Sundsvalls kommun. 
För vindkraft i Snöberg, Ånge kommun, ser vi över ärendet. 
På vindkraft i Jenåsen, Sundsvalls kommun, har kretsen svarat Lst i brev av den 7 
januari 2013. 
På remiss från Trafikverket om väg 86 har kretsen avgivit synpunkter. 
För planerad klimatkonsert finns olika programförslag som Scenkonstbolaget, Sweet 
Dreams och Emil Jönsson. 
Länsstyrelsen inbjuder till Dialogmöte havsplanering – för blå tillväxt och levande hav 
den 20-21 februari. Kostnad 750 kr och anmälan senast 13 februari. Beslutas att 
kretsen deltar. 
I julhälsning från Ånge kommun framgår att det går att boka lokal för möten på nätet. 
 
Från riksföreningen: Kretsbrev nr 1 av den 21 januari har inkommit.  
Innehåll: En ny blankett för medlemsåterbäring; Snabbkurs i medlemsregistret; Nya 
riksstadgar; Projektbidrag 2013; Klädbytardag; SM i fågelholk; Hållbart båtliv; 
Naturvänliga veckan; Fria vandringsvägar för fisk; Rikskonferens i Växjö; Cykla för 
Östersjön och Viktiga föreningsdatum 2013. 
Beslutas att vi ser över våra stadgar för att jämföra med riks nya. 
 
Ekonomi: Kassören har upprättat bokslut för 2012. Den visar ett överskott på ca 
9 000 kr därav en ränta på 3 500 kr. Av skattemyndigheten har deklarationsfrihet 
beviljats. Ingen skatt utgår för sålda fondandelar. 
 
Program: En enkät om och för kretsen är nu klar och kommer att läggas ut på 
hemsidan. 
Den 23-24 maj är det riksupptakt för Miljövänliga veckan om eko-mat i Stockholm. 
Tänkbara punkter i det lokala programmet kan vara att prata om att inte slänga så 
mycket mat. Att mat inte är behöver vara förstörd för att bäst före datum passerats. 
Hans berättar att en del butiker bytt ut etiketten Kort datum och ett nedsatt pris till 
etiketten Ät snart och ett nedsatt pris för att visa att maten inte blir oätlig för att bäst 
före datum passerats. Andra idéer är matlagningsdag, en författare och att några 
informerar om eko-mat i någon butik. 
Annons för våra program i västra Medelpad bör införas i Ljunganbladet som enligt 
uppgift de flesta längs Ljungans dalgång läser. Bladet utkommer var 14: e dag. 
Kontakt: inglis.grelz@telia.com.   
I Sundsvalls Tidning kan under Föreningsnytt evenemangstips införas gratis.  
Dagbladet informerar om evenemang under rubriken Medelpad Runt. Kontakt: 
kjellove.cederqvist@dagbladet.se.  
I Sundsvalls Nyheter kan programtips införas under evenemang. Hemsida: 
www.sn.24.se/evenemang. 

 



Den 4 maj arrangerar Länsförbundet ett skogsseminarium. Möjlig ort för 
arrangemanget kan bli Sundsvall. 
 
Verksamhetsplan: 
Verksamhetsplan är antagen och kommer att läggas ut på hemsidan och skickas till 
medlemmarna via e-post. 
 
Rapporter: 
Natur- och friluftsrådet. 
Rapport från Natur- och friluftsrådets möte. En friluftsvecka planeras dill den 2-15 
september. Kan kretsen bidra till veckan.  
Länsförbundet. 
Ordförande rapporterar från länsförbundets styrelsemöte. Arbete pågår för att 
aktivera Kramforskretsen som nu inte har någon verksamhet. En skogsmanifestation 
planeras. Länsförbundet engagerar sig med fiskodlingar längs Höga Kusten.  
 
Sundsvalls Naturskyddsfond: 
Kretsen behöver en ny ordinarie ledamot till styrelsen. Beslutas att Hans Andersson 
blir ordinarie ledamot i styrelsen. Beslutas att Charlotte Tingsjö ersätter Hans som 
ersättare i styrelsen. Ordförande underrättar fondens sekreterare, Jenny Johansson, 
om förändringen. 
 
Nästa möte blir onsdag den 20 februari. 
 
 


