Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2013-05-28
Sju ordinarie ledamöter var närvarande.
Inkomna skrivelser.
Inkommen post:
• Från E.ON (2013-05-08), anmälan om samråd 130 kV anslutningsledning för
vindkraft, Liden. Eftersom kretsen ställt sig positiv till vald vindkraftsplacering finns
inga invändningar mot anslutningsledningar.
• Från Trafikverket (2013-05-06), samråd gång- och cykelväg, väg 615, Alnö. Kretsen
bevakar frågan och besvarar samrådet om det finns anledning till synpunkter.
• Från Per Jarnkvist, Studiefrämjandet, om stadsodlingsidéer. Beslutas att kretse gör ett
förslag till utskick med förfrågan till medlemmarna i kretsen om intresse finns att
bilda en stadsodlingsgrupp.
• Från Lotte Nord om rid- och vandringsled i Njurunda och om intresse finns att
bekosta, ”adoptera”, en informationsskylt till leden för 500 kr med ”egen” text.
Beslutas att kretsen bidrar till en skylt.
• Från folkkampanjen Nej till kärnkraft – kärnvapen, att gå med i paraden den 6 juni.
Ingen tycktes vilja anta erbjudandet.
•
Riks:
Information från riks finns att läsa i kretsbrev nr 3, se Naturkontakt på riks hemsida.
Kamerala frågor.
Länsförbundets förfrågan om fond behandlades, kassören avlade rapport.
Program.
• Framtidsveckan.
Framtidsveckan sammanfaller med Miljövänliga veckan. Den 5 oktober hålls en
gemensam manifestation för Framtidsveckan på Stora Torget i Sundsvall.
Naturskyddsföreningen har utkommit med en bok med titel Jorden vi äter. Till den
finns även en studiehandledning. Skall undersökas om intresse finns för en
studiecirkel. Föreslagen start den 15 oktober.
Övriga idéer är matlagningskurs, butiks demonstration och kafé möten.
•

Egna programmet.
Idéer för programmet listas på löpande programblad. Allteftersom programpunkter blir
klara kan de läggas ut på hemsidan. De behöver inte vänta som tidigare på något
speciellt årstidsprogram. För att lättare hitta Natursnokarnas programverksamhet
beslutas att punkterna läggs in i det ordinarie programmet på hemsidan.
Ansvariga för höstens Skogens Dag utsedda.
Utskick till media, medlemmar m.fl.
Utskick till media för kännedom sker som tidigare genom sekreterarens försorg.
Utskick till medlemmar sker genom medlemsregistrets e-postförteckning. Alla
medlemmar som önskar information från kretsen bör se till att de är registrerade och
att deras adress är rätt uppdaterad. Registret uppdateras av ordförande men ledamot
kommer efter infasningsperiod att hjälpa till så även med utskicken till medlemmarna.
För att begränsa mängden utskick till medlemmarna kommer endast det som rör
Sundsvall – Ånge att sändas ut med medlemsregistret. Praktiskt betyder det att

programutskick som tidigare förmedlats genom en ”frivillig” sändlista upphör. NF
Timrå har fått evenemangstips förmedlade genom denna lista. För att kompensera NF
Timrå beslutas att Naturskyddsföreningen Timrå får en programlänk till sin hemsida
från Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge. Även andra föreningar med för NF
gemensamma intressen kan, efter förfrågan, få en länk.
Rapporter
Fem rapporter avlades.
Nästa möte
Nästa möte blir den 10 juni.
Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

