Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2014-04-09
Fem ordinarie ledamöter och en suppleant var närvarande.
Ändring av beslut m.m.
Arbetsutskottet (AU) har tagit beslut om att ändra tidigare beslut om Enåsen i föregående
mötes protokoll till att överklaga Bergsstatens beslut att låta Boliden Mineral AB få
bearbetningskoncession för ny gruva i området. Skrivelse om överklagan har inlämnats.
Efter att läst Sundsvalls Naturskyddsfonds stadgar konstateras att medel endast kan beviljas
naturvårdsprojekt i Medelpad. Medel kan således inte beviljas projekt för Höga Kusten som
behandlades under Kamerala frågor föregående mötes protokoll.
Inkomna skrivelser.
Från Länsstyrelsen 140321. Beslut om bildande av naturreservat för tall naturskog öster om
Lill-Oxsjön, Torp socken, Ånge kommun.
Från Sweco Energuide AB. Om ny kraftledning mellan Järnvägsforsen och Östavall, Ånge
kommun.
Från SCA Ewen Miljökonsult om planering av bergstäckt, Sörfors 14:1, Sundsvalls kommun.
Charlotte undersöker ärendet.
Från Föreningen Norra Berget om eventuellt deltagande för evenemang på Norra Berget den
sista april
Från Föreningen mot kärnkraft – kärnvapen. Att medverka i protest mot byggandet av
kärnkraftverk i Finland. Skrivelsen saknar tydlig avsändare från föreningen (endast ett
personnamn). Skribenten hänvisas därför till NF riks för frågan.
Från privatperson boende på Alnö som önskar bevara när-naturskog. Ordförande har besiktat
området och finner inga speciella naturvärden. Området har däremot värde som
rekreationsområde för närboende. Beslutas att kretsen inte behandlar ärendet.
Från Naturskyddsföreningen Nordanstig har kretsen för kännedom fått sig tillsänd kartor på
den 2013 upprustade vandringsleden Kustleden.
Från Riks. Kretsbrev nr 2, 10 mars 2014 har kommit. Under mars har SM i fågelholk avgjorts.
AntiScampi-dag har hållits och i april har klädbytardag varit. Kurs för natursnoksledare hålls
den 26-27/4 i Skellefteå. 3-11/5 är det Naturvänliga veckan. 5-6/6 är det Naturnatten. 6-8/6 är
det Klimatriksdag i Norrköping. 14-15/6 är det riksstämma i Örebro.
Ekonomi.
Beslutas att kretsen står för kostnaden för den som vill åka på Natursnoksutbildning fram
t.o.m. oktober i år.
Verksamhet.
a. Uppföljning eko mat
Kommunen har som mål att inhandlade livsmedel skall 35 % vara ekologiskt. Ett
förslag finns att gå ut till skolorna och informera om målet. Ett annat förslag är att
ställa fråga till de politiska partierna vad de vill göra för att målet skall nås. Ordförande
skriver ett förslag att sända till alla partier i kommunen.

b. Framtidsveckan
Vecka 40 är det framtidsvecka. Under fjolårets framtidsvecka fanns kretsen
representerad på torget och i butiker. Framtidsveckans möte kom med förslaget att i år
dela ut information och ekologisk frukt till bussresenärer.
c. Lokala arbetslag (SAFT)
Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har ett projekt för att bereda arbete åt
arbetslösa. Kretsen har förslag på lämpliga sysselsättningar. 1. Återställa informationsoch vandringsstigen på SCA reservatet Seleboåsen. 2. Att röja efter Indalsälven. 3.
Städa naturreservatet Sidsjön från skräp. 4. Sätta upp fågelholkar.
d. Egna programmet
Nya programpunkter är noterade i vår programlista. Studiefrämjandet önskar få hit
miljökabarén Sweet Dreams.
Rapporter.
På länsförbundets nästa styrelsemöte behandlas bl.a. den ärvda skogen på fastigheten
Nordanede 1:114.
Länsförbundets årsmöte hålls lördagen den 17 maj, kl. 10 på Torpshammars herrgård med
besök i den ärvda skogen.
Övriga frågor.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir onsdag den 7 maj.
Mötets avslutande.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

