
	  
Hovrättsbacken 14 
852 37 Sundsvall 
 
Protokoll n:r 7 2017-10-24 
Ordinarie styrelsemöte 
 
Närvarande:  Björn Abelsson ordförande 
 Bengt Carlsson kassör 
 Moa Eld Isaksson ledamot 
 Daniel Norman ledamot 
 Birger Hjörleifsson ledamot, dagens sekreterare 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Björn hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2. Fastställande av dagordning och val av sekreterare 
Förslaget till dagordning godkändes. Birger valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll genomgicks och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 4. Rapporter 
- Natur- och Friluftsrådet 26 september. Björn var där, det var inte så mycket att orda om. 

- Fossilfria transporter, konferens anordnad av länsstyrelsen 27 september, Birger var där. Många goda 
exempel redovisades och det är hoppfullt inför framtiden. Det förekom dock ingen diskussion om 
ifall vi behöver transportera så mycket som vi gör idag. Bilder från föredragen finns här: 
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/seminarier-
klimat-och-energi.aspx 

- Miljövänliga veckan, Birsta. Björn och Lisbeth Jacobsson var i Lagerhaus butik den 30 september 
och talade om miljömärkta produkter. Det var ganska stort intresse bland besökarna, ca 3-400 foldrar 
delade de ut. Den och 7 oktober var Lisbeth samt en av våra nya medlemmar där. 

- Natursnokarna. Träffen den 14 oktober hos Johanna. C:a 5-6 stycken kom. 

- Mångfaldsparken Galtström 18 oktober. En av de bra saker som SCA gör. Nya skyltar som Jan-Olov 
Tedebrand och Lage Sandgren gjort sattes upp. 

- Styrelsemöte länsförbundet 20 oktober. På mötet pratades mest om den kommande kretskonferensen. 

- Klimatvalet 23 oktober. Detta var ett möte som Klimataktion ordnade. Lisbeth bevakade detta. 

- Miljömålsdag Länsstyrelsen 24 oktober, Giftfrågorna är viktiga. Mats Bäck sa att det finns en hel del 
klimatpengar att söka. För projekt liknande ”klimatsmarta familjen” som Mona Tjernström 
organiserade i Sundsvalls kommun. Björn kommer att kontakta Olle Bertilsson på 
Landstinget/Regionen om något liknande projekt i samverkan med dem och kommunerna. 

§ 5. Kommande aktiviteter 
- 11-12 november, Kretskonferens Västernorrland/Jämtland i Revsund/Gällö. Det är årets samling för 

styrelseledamöter i kretsarna för att diskutera regionens arbete, samarbete mellan kretsarna, utbyte av 
erfarenheter och inspirerande och stimulerande diskussioner. Bl.a. får vi besök från vice ordförande i 
Riksstyrelsen Stina Lindblad kommer att presentera det nya förslaget till nya verksamhetsriktlinjer 
(VRL). Moa och Bengt åker. Björn kommer att delta lördag. Kretsen står för rese- och 



anmälningskostnaderna. Det kan vara lämpligt att lyfta frågan om hur sanering av havsbottnar skall 
ske. Om SNF centralt har åsikter om detta. En annan fråga att diskutera är förslag på lämpliga 
aktiviteter i kommande valrörelse. 

- 2-3 december, Länsordförandekonferens, Björn åker. 

- 7 dec, Julfest. Kretsens traditionella julbord (knytkalas). Trevlig samvaro och diskussion om vårens 
verksamhet. Öppet för alla medlemmar. Obligatorisk föranmälan till bjorn.abelsson@telia.com. 

- 21 januari, Styrelsemöte länsförbundet 

- 1-3 feb, Föreningens nya generalsekreterare Karin Lexén besöker länet och idéer till lämpligt 
program efterlyses. När vi får definitivt besked kontaktas SCA för eventuellt besök hos SCA-skog. 

- Giftfri förskola, Planerad aktivitet i samarbete med kommunen. Vi behöver någon frivillig som kan 
driva på kommunen, att först prata med personal och därefter försöka få med föräldrar.  

- MIUN, Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet. Ansvarig Moa Eld Isaksson. En 
affisch tas fram, kanske i samarbete med program för grafisk design på MIUN. Träff under våren? 
Finns det några som går förskoleinriktade program på MIUN som skulle kunna vara intresserade av 
giftfri förskola? 

- Allemansrätt, Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet. Ansvarig: Björn Abelsson. 

- Lupindagen nästa år. Oklart på kommunen om vem som ska ta eventuella extra kostnader. Heby 
kommun är ett föredöme och gör ett bra arbete mot invasiva arter som borde inspirera Sundsvalls 
kommun. 



 
 
 
 
 
§ 6. Valet 2018 
Vi ska ta fram de frågor som vi vill ställa till politikerna inför valet 2018. Från föregående möten har vi 
föreslagit:  

• Landsbygdsutveckling 
• Lokal odling 
• Mera äng och mindre gräsmattor 
• Kombinera sysselsättning för nyanlända med röjning av turiststråk? Samarbete mellan kommunen 

och utbildning hos Skogsstyrelsen? 
• Inte bygga på jordbruksmark 
• Fördjupad ÖP om bergtäkter 

Nya frågor som togs upp på detta möte: 

• Hur hantera fiberbankar? 
• Plast från konstgräs 
• Handlingsplan mot invasiva arter 
• Vilken är den viktigaste lokala mljöfrågan, enligt ert parti? 

Vi bör rätt snart betämma vilka frågor vi vill ta upp och formulera frågorna. Sedan tar vi kontakt med 
partierna och ber dem om svar.  

En idé kan vara att göra en film om detta med hjälp av elever från MiUn och lägga ut på Facebook. 

En annan idé kan vara att skaffa en släpkärra till föreningen och förse den med slagkraftiga dekaler. Sedan 
lånar vi ut den till medlemmar och hoppas att den syns ofta på stan. 

§ 7. Kamerala frågor 
Återbäringen är klar, 26 000 kr. Våra fonder har under året haft en värdetillväxt på 5000 kr. Ekonomin är 
under kontroll. Beslutades att låta kassören anlita bokföringsbyrån Vissi Consulting för bokslutet. 
 
§ 8. Övriga frågor 
Nästa möte blir i samband med julfesten 7 december, om något behöver avhandlas. Nästa ordinarie möte 
den 16 januari 2018, kl 18-20, föreningslokalen. 
 
§ 9. Ordföranden tackar och avslutar mötet 
 

Vid protokollet     Justeras 

 

Birger Hjörleifsson    Björn Abelsson 

 

 


