Sammanfattning av styrelseprotokoll den 2015-02-17
Sex ordinarie ledamöter var närvarande.
Inkomna skrivelser.
a. Inkommen post
Från Studiefrämjande om ”Omställning” i Söderhamn den 7 mars. Frågor kring
miljö och hållbar livsstil. Beslutas att kretsen betalar resan om någon är
intresserad att åka.
Från Stadshusrestaurangen en offert för frukostmöte. Förslaget är 6 000 kr med
40 deltagare och 4 000 kr med 25 deltagare.
b. Riks
Noteringar ur Kretsbrev nr 1, 2 februari 2015.
Rikskonferens i Åre hålls den 23-24 maj.
Riks önskar reviderade stadgar. Redan utfört av Sundsvall-Ånge kretsen.
Ekonomi. Återbäring, grundbidrag och projektbidrag.
Projektbidrag finns att söka för ”Schysst sommar och vinter” riktat till ungdomar.
Klädbytesdag är den 18 april.
Cykeldagen är den 19 september.
Havsnätverket har träff i Stockholm den 14 februari. Handlar bl.a. om
miljövänligt båtliv.
Kampanjen ”Byt till eko” fortsätter under Miljövänliga veckan, v 40.
Naturvänliga veckan år 2015 är vecka 19. Fokus på groddjur och salamandrar.
Övriga aktiviteter är workshops under rikskonferensen i Åre, världsmiljödagen
den 5 juni, naturnatten den 5-6 juni, ängens dag den 1 augusti.
Ekonomi.
Kassören gjort klar årsredovisningen för 2014. Liten annons om årsmötet till
dagstidningen (ST) en vecka före detsamma. Årsmöte kan redan nu läggas ut på
hemsida och Facebook.
Verksamhet.
• ”Vargsafari”. Datum skall fastställas. Ledare Tryggve Hedtjärn har för mars
månad föreslagit den 14, 15, 21, 22, 28 eller 29. Även april finns datum 3, 4, 5
eller 6.
• Inför generalsekreteraren Svante Axelssons besök den 22 april skall hotellrum
bokas.
• Utflykt nya naturreservat i Haverö är klart med Bengt Larsson som ledare.
• Besök på naturreservatet Klampenborg. Vi frågar Lage Sandgren om han åtar
sig leda detta.
• Vårutflykt med MOF, inte klart. Vi frågar MOF.
• Nytt är vårutflykt till Siljeberget den 12 maj. Samarrangemang med Myko och
Svampfärgarsällskapet. Ledare är Jan-Olof Tedebrand.
• Nytt är ”Vandring på leden Ovansjö – Bergafjärden torsdag den 4 juni med
samling vid Ovansjöparken kl. 18. Ledare: Björn Abelsson. Tanken är att två
grupper skall gå från varsitt håll för att lösa transportfrågan eftersom start och
mål är på skilda håll.
Kvarstår på aktivitets-listan svampföredrag och utflykt till hösten. Klart med Hans
Andersson men datum för aktiviteterna skall fastställas.

Kvarstår gör också Magnus Kähler, kemikaliepappan. Vi har ”mailat” Magnus men
inte fått svar.
Rapporter.
Rapport från Sundsvalls Natur- och friluftsråd den 11 februari. Programbladet
kommer ut två gånger per år. Svar önskas om bladet skall ges ut halvårsvis med
första gällande från nyår eller säsongsvis, vår och höst. För kretsens del förordas att
programmet kommer ut säsongsvis. Nyhet för i år är att Skogens Dag kommer att
sammanfalla med invigning av natur- och kulturreservat Norra Berget. Skogens Dag
kommer troligen att förläggas detta år till Norra Berget.
Övriga frågor.
Årsmöte
Årsmötet som fastställts till den 11 mars hålls på ”Kyrkans Hus”. Beslutas att fika
beställs av husets kafé. Hans som skriver på verksamhetsberättelsen uppmanar alla
som varit ute på ”uppdrag” för kretsen skriver om detta. Riksstämman kan utelämnas
men gärna andra aktiviteter som nätverksträffar.
Nästa möte är årsmötet den 11 mars.
Mötets avslutande.
Vice ordförande tackade och förklarade mötet för avslutat.
.

