Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2013-04-24
Fem ordinarie ledamöter och 1 suppleant var närvarande.
Inkomna skrivelser.
Inkommen post:
• Från Trafikverket, 130409, om Arbetsplan för väg 551.
• Från Trafikverket, 130322, om Samråd vid ombyggnad av väg 665.
• Från Trafikverket, 130416, om Samråd för ombyggnad av väg 86. Beslutas att
svara på skrivelsen.
• Information om skräpplockning (inkommit per e-post).
• Information om provborrning av mineral i Västanå, Liden. Bör undersökas
vilken policy riks har i frågan om mineralprospektering
Riks:
• Ordförande informerar om innehållet i Kretsbrev nr 2, se Naturkontakt.
• Viktiga föreningsdatum april – juni:
2/4 Sista ansökningsdag för projektbidrag, andra halvåret 2013.
20/4 Sveriges största klädbytardag.
30/4 Sista dagen för kretsar att inkomma med årsmöteshandlingar.
4-12/5 Naturvänliga veckan.
1-2/6 Rikskonferens i Växjö.
• Berättelser om kretsverksamhet efterfrågas. Undersöks vad som kan skrivas
om Grenforsen (kampen om forsen och vägen till reservatsbildning) och Naturoch Friluftsrådets arbete (samarbete mellan föreningar).
Kamerala frågor.
Länsförbundet har överfört före detta Ångekretsens kassabehållning till den nya
Sundsvall – Ånge kretsen.
Program.
Länsstämman
• Fyra representanter från kretsen har anmält sig till Länsstämman som hålls i
Sundsvall. Kretsen tycker att trafikplanering på länsnivå är en fråga för
Länsförbundet. Frågan tas upp på stämman.
Övrigt
• Skogsmanifestationen blir i Sundsvall den 18 maj. Till torget skall 98 stubbar
och två träd ställas upp. Skall visa hur mycket av skogen som är skyddad. Tält
skall också sättas upp. För att förankra linor behövs sandsäckar. Roll-upp
bedöms passa bäst inomhus. Beslutas att en beach flagga med fötter för både
ute- och innebruk skall inköpas.
• Café-möten är en ny idé som diskuterades. Programinslag för hösten.
Lämpliga lokaler kan vara Pallas, Piccolo, Kyrkans Hus.

Egna programmet
• Kommande program listas i Programbladet för hösten 2013. Nytt på listan blev
Svamputflykt vid Mosjön, Selånger och Julfest med stjärnskådning i Njurunda.
Diskuterades om en skogsavverkning i Granloholm. En visning av lokalen
kommer att genomföras.
Studiefrämjandet kan göra programblad i färg som kan skrivas ut för
information exempelvis på Kulturmagasinet och Kommunhuset och andra
lämpliga ställen.
Hur går vi vidare med enkätsvaren?
Svaren redovisas på kretsens hemsida och som utskick till de medlemmar som bett
om pappersutskick. Kontakt kommer att tas med dem som svarat att de kan tänka sig
att engagerar sig med föreningsarbete.
Marknadsföring.
Styrelsen fördelade arbetsuppgifterna för hemsidan, kontakt med media och
medlemsutskick.
Rapporter.
Framtidsveckan
Denna vecka som är V40 sammanfaller med Miljövänliga veckan som i år har
Ekologisk mat som tema.
Natur- och friluftsrådet
Ett gemensamt programblad (Vår sommar 2013) för föreningarna i rådet har
utkommit.
Fältbiologerna
Konstaterades att Fältbiologerna har regions kontor i Gävle.
Övriga frågor.
Nästa möte
Nästa möte blir tisdag den 28 maj, kl. 19, Hovrättsbacken.
Övrigt
• Ungdomskväll (Green Team) med Fältbiologerna.
• Kommunen tar bort stora träd utanför Kulturmagasinet för att göra om parken
samt göra en lekplats för barn. Beslutas att stadsträdgårdsmästare Björn
Nilsson bör inbjudas för att informera styrelsen om kommunens planer och
policy i träd- och parkfrågor.
• Fördelning av arbete för lokalstädning april – juni.
• Pärmstädning bör genomföras till hösten.
Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

