
Hovrättsbacken 14 
852 37 Sundsvall 

Protokoll styrelsemöte n:r 4 2018-04-12  
Närvarande:  
Björn Abelsson, ordf 
Marina Andersson, vice ordf 
Birger Hjörleifsson, kassör 
Moa Eld, ledamot 
Ingrid Wallin, sekreterare 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Björn hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Fastställande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes. 

§ 3. Protokoll från föregående möte 
Föregående protokoll, från mötet 13 mars, gicks igenom, godkändes och lades därefter till 
handlingarna. 

§ 4. Rapporter 
17-18 mars Upptaktsmöte för Miljövänliga Veckan, Eskilstuna 
 Ingen från oss deltog. 
22 mars Vattendag, Murberget Härnösand.  Fredrik Karlsson från Timrå deltog och hade med 

sig Sundsvallsvatten.  
28 mars Miljömålskonferens, Södra Berget. Ingen från oss deltog. 
5 april Vårtecken, Kulturmagasinet Natursnokarna. Våra Natursnoksledare Jessika och Peter 

höll i detta. Arrangemanget var lyckat och två ytterligare snokträffar är inplanerade, 
21,4 och 19.5. Erik Svensson kommer fortsättningsvis att vara med som 
natursnokledare. 

10 april Besök av miljöministern, då Björn blev tillfrågad om Naturskyddsföreningens 
ställning kring återvinning. Även Lisa-Maria Bolin från Miljöpartiet Sundsvall 
deltog. 

§ 6. Kommande aktiviteter 
14 april Klädbytardag, Ankarsvik. Erika Utter ansvarar för dagen. Marina Andersson deltar 

från Naturskyddsföreningen. 
5 maj Länsstämma i Timrå – Utöver själva stämman blir det lunch och därefter utfärd till 

Mjällådalen, för några år sedan utsett till en av de vackraste platserna i Sverige. 
Utfärden kan starkt rekommenderas. 

16 maj Möte på länsstyrelsen om gröna korridorer. De som vill och har möjlighet att deltaga 
är välkomna. 
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/kalender/2018/Sidor/gron-
infrastruktur-ekosystemtjanster-och-klimatanpassning.aspx 

17 maj  Vårens blommor och svampar, Målsta. Samarrangemang med MYKO 
22 maj  Biologiska mångfaldens dag. FN:s internationella dag. Länsförbundet gör en 

inbjudan till skolor om att artinventera. För övrigt gör vi inte något särskilt. 



 En del har arrangemang någon av dagarna på eller omkring 22.5. 
 Ev skulle man kunna göra en insändare om biologisk mångfald och koppla till valet i 

september. 
6 juni  Nationaldagen. Vi planerar att ha ett ”Naturskyddsföreningsbord” på torget 

tillsammans med några andra föreningar. 
 Moa kollar med riks om material att beställa. Snokledarna tillfrågas om deltagande. 
14 juni Blommor och svampar vid Selångeråns delta. Samarrangemang med MYKO 
16-17 juni Riksmöte i Uppsala. Styrelsen beslutade: att kretsen betalar resa och uppehälle men 

ej för deltagande på festen på kvällen. Alla i styrelsen som önskar får åka, även 
suppleanter. Anmälan ska ske till Björn senast 31/5. 

  Moa följer med som ombud för Sundsvall. Program och info finns på SNF:s 
hemsida. 

21 juli  Botanisk sommarvandring i Jämtgavelns vildmarker. Samarrangemang MBF och 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge 

aug-sept Utflykt till Vallenbodarna i Nordanstig, mycket vacker stig sista biten upp mot 
bodarna längs Dyrån. 

9 sept Val till kommun, landsting och riksdag 
16 sept Skogens dag 
1-7 okt Miljövänliga veckan 
 
MIUN  Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet. Moa har kontrollerat 

intresse för samarbete mm med MIUN. Det finns ett stort intresse för både samarbete 
och ev även engagemang och medlemskap. 

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

Förslag Midsommar Lupinfestival för att uppmärksamma invasiva arter 
 Giftfri förskola 
 Paddeltur i deltat 
 Galtströmsdagarna, i juli 
 SCA har också en dag på Galtström. 
Kolla upp eventuellt samarbete med Timrå-kretsen, Marina kollar med ordföranden. 
Till hösten bör vi försöka samordna fler utflykter med specialorganisationerna. 

§ 7. Valet 2018 - vad ska vi göra? 
Björn har formulerat 3 frågor: 

1. Vad vill ert parti göra för att öka den biologiska mångfalden i Sundsvall? 
2. Vilket är ert förslag för nästa naturreservat? 
3. Hur ska kommunen minska klimatpåverkan från mat i sin verksamhet?  

Björn skickar ut frågorna under morgondagen med begäran om svar senast den 9 maj. Den 22.5 på 
Biologiska mångfaldens dag kommer svaren att presenteras både ”fysiskt” under dagen och via 
insändare i media.  

§ 8. Kamerala frågor 
Styrelsen beslutade att ordförande Björn Abelsson och kassör Birger Hjörleifsson får mandat att var 
för sig teckna föreningens firma. 
Birger kontrollerar om ”utökat grundbidrag” är något som skulle kunna komma vår krets tillgodo.  

Sundsvalls naturskyddsfond, ägd av Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge tillsammans med 
Sundsvalls kommun, kommer att läggas ner. Företrädare för fonden, dess styrelse, har beslutat om 
nedläggning eftersom inga nya medel längre tillskjuts och de administrativa kostnaderna med 
fonden är väldigt höga, 30 000 kr årligen. Det är ännu inte klart hur man ska använda befintliga 
kvarvarande medel. 
Styrelsen beslutar att utse Björn till representant för styrelsen för Sundsvalls Naturskyddsfond. 



§ 9. Övriga frågor 
Ännu oklart hur det blir med möteslokalen. 

Finns något engagemang som kommunen anordnar med tanke på hållbarhet o klimat? Vi har tex 
Hållbart resande, cykelforum, skogens dag o cykelns dag. Vi i Naturskyddsföreningen kanske kan 
inspirera och/eller samarbeta. Miljökontoret?  Moa kollar. 
Nästa möte, 17/5 kl 17.00 – 18.45, och förläggs hos Moa Storgatan 6. 

§ 10. Avslutning 
Ordföranden tackar för engagemang och givande diskussion och avslutar därefter mötet. 
 
 

Vid protokollet dag som ovan      
 

 
 

Ingrid Wallin, sekr       Björn Abelsson, ordf 
 

Justeras       Justeras 
 

 
 

Moa Eld Isaksson      Marina Andersson 


