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Styrelsen 
Styrelsen som valdes på årsmöte den 21 februari 2017 har bestått av 7 ordinarie 
ledamöter och 3 suppleanter: 
 
Björn Abelsson, ordförande  
Bengt Carlsson, kassör  
Moa Eld Isaksson, ledamot 
Charlotte Tingsjö, ledamot  
Birger Hjörleifsson, sekreterare 
Johanna Öhman, ledamot 
Daniel Norman, ledamot 
Lena Norell, suppleant  
Ingrid Wallin, suppleant 
Ingrid Wiklander, suppleant 
 
Fältbiologerna har även detta år varit utan representant. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda styrelsemöten. 

Kretsen hade 2017 2022 medlemmar, varav 880 var familjemedlemmar. 

I Länsförbundet Västernorrland har kretsen representerats av Björn Abelsson. 

I Medelpads kustvattenområde, ett delområde i Västernorrlands vattenmyndighet, har kretsen detta år 
ej representerats. 

I kommunens och Naturskyddsföreningens Naturskyddsfond representeras kretsen under 2015–2018 
av Hans Andersson, Andreas Aronsson, Håkan Lindström som ordinarie ledamöter och som ersättare 
Lena Almén, Roy Resare och Charlotte Tingsjö. 

I kommunens Natur- och friluftsråd representeras kretsen av någon styrelsemedlem vid träffarna. 

Program kommer ut på vår hemsidan (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se), vår 
facebooksida (https://www.facebook.com/NaturskyddsforeningenSundsvallAnge), via e-post och 
några på Natur- och friluftsrådets gemensamma blad. 

Kretsens hemsida uppdaterades under året av Lisbeth Jakobsson. 

Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens studieförbund. Alla föredrag och utflykter sker i 
samarbete med Studiefrämjandet. 

Under året har föreningens tidigare ordförande Hans Andersson avlidit. Föreningen närvarade vid hans 
begravning. 

Skrivelser 
Vi har yttrat oss över en del planer för naturreservat, vägar, järnvägar, kraftledningar och 
vindkraftsanläggningar. Vi har skrivit insändare om vattenkraft, ekologisk odling och klimatfrågan. 

Programverksamheten 
21	  februari	  –	  Årsmöte	  
Efter sedvanliga förhandlingar och kaffe med smörgås berättade Anders Erlandsson, Friluftstrateg i 
Sundsvalls kommun om kommunens Natur- och Friluftsplan som just har varit ute på remiss. 

5-‐6	  april	  	  -‐	  Tankesmedja	  för	  friluftsliv	  	  
Denna arrangeras en gång årligen av Naturvårdsverket på olika platser i Sverige. Årets tankesmedja 
hölls i Sundsvall och temat var natur för barn och unga. Björn och Birger deltog. 

8-‐9	  april	  -‐	  Utbildning	  av	  snokledare	  
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Riksföreningen höll en kurs för nya snokledare i Sundsvall. Från Sundsvall deltog två personer, som 
sedan höll några snokträffar under året. 

29	  april	  -‐	  länsstämma	  i	  Härnösand	  
Björn deltog och blev vald till ordförande för länsförbundet. 

6	  maj	  -‐	  Natursnokarna	  
Träff för barn med sällskap med vuxen, Norra Stadsberget 10-13, stora parkeringen. 

27	  maj	  -‐	  Natursnokarna	  
Träff för barn med sällskap med vuxen, Sidsjön 10-13, parkeringen vid slalombacken. 

6	  juni	  -‐	  Nationaldagen	  
Föreningen syntes på stan och nådde ut till många människor. 

2	  juli	  -‐	  Lupinfestival	  	  
Information om invasiva arter samt uppmaning till folk att plocka lupiner för att hindra dem att sätta 
frö. 

23	  juli	  -‐	  Blomsterutflykt  
Vi beskådade glansvide, tagelstarr och Kung Karls spira vid Husmyran i Borgsjö och besökte ett av 
våra finaste kalkkärr i ljuvlig högsommartid. Ledare: Bengt Larsson. 
Samarrangemang med Medelpads Botaniska Förening.  

10	  augusti	  -‐	  Svamputflykt	  
Samarrangemang med Myko. 

19	  augusti	  -‐	  Oringsjö	  naturreservat,	  Näsåker	  
Vi guidades av länsstyrelsens Pekka Bader till Oringsjö naturreservat och letade efter den sällsynta 
barkplattbaggen. Vi tittade även på den betade skogen runt Mobodarna och den naturvårdsbränning 
som länsstyrelsen gjorde i reservatet 2015.  

4	  sept	  -‐	  Fräsch	  på	  riktigt	  
Upptaktsmöte för Miljövänliga veckan. 	  

10	  sept	  -‐	  Skogens	  dag	  
Arrangeras av Natur- och Friluftsrådet på Norra Stadsberget. Ett bra tillfälle att sprida föreningens 
budskap. Vi visade olika trädslag med och utan löv och bjöd på grönkålschips.  

27	  september	  -‐	  Konferens	  Fossilfria	  Transporter	  
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 

2-‐8	  okt	  -‐	  Miljövänliga	  veckan	  
Alltid vecka 40. Handlade även i år om giftfria hygienprodukter. Björn och Lisbeth Jacobsson var i 
Lagerhaus butik den 30 september och talade om miljömärkta produkter. Det var ganska stort intresse 
bland besökarna, c:a 3-400 foldrar delade de ut. Den 7 oktober var Lisbeth samt en av våra nya 
medlemmar där. 

14	  oktober	  -‐	  Natursnokarna	  
Träff för barn med sällskap med vuxen, Klingsta 10-13. 

18	  oktober	  -‐	  Mångfaldsparken	  Galtström	  
En av de bra saker som SCA gör för miljön. Nya skyltar som Jan-Olov Tedebrand och Lage Sandgren 
gjort sattes upp. Bengt och Björn deltog. 
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23	  	  oktober	  -‐	  Klimatvalet	  
Detta var ett möte som Klimataktion ordnade. Lisbeth bevakade detta. Mötet följdes upp med en 
studiecirkel under hösten - vintern som Lisbeth och Björn deltagit i. 

24	  oktober	  -‐	  Miljömålsdag	  Länsstyrelsen	  
Björn deltog. 

11-‐12	  november	  -‐	  Kretskonferens	  Västernorrland/Jämtland	  
Årets samling för styrelseledamöter i kretsarna för att diskutera regionens arbete, samarbete mellan 
kretsarna, utbyte av erfarenheter och inspirerande och stimulerande diskussioner. En viktig fråga var 
riksföreningens förslag till nya verksamhetsriktlinjer för de kommande åren. Förslaget innebär bl.a. ett 
ökat fokus på intern föreningsutveckling. Naturskyddsföreningen har en stor potential i många 
medlemmar, varav de flesta dock är passiva. Vad kan vi göra för att få fler medlemmar att delta i 
föreningens arbete? Bengt och Moa deltog, Björn var med på lördagen. Från riksföreningen deltog 
Stina Lindblad, vice ordförande. 

31	  januari	  -‐	  2	  februari	  -‐	  Besök	  från	  Riks	  
Föreningens nya generalsekreterare Karin Lexén och ordförande Johanna Sandahl besökte länet. På 
torsdagskvällen pratade vi allmänt i lokalen. På torsdagen träffade vi kommunen och pratade om 
infrastrukturfrågor och kommunens miljöarbete. På kvällen träffade vi SCA och pratade skogsfrågor. 
På fredagen skulle vi har åkt till Örnsköldsvik och träffat SEKAB och Holmen. Vädret gjorde dock 
detta omöjligt, men vi lyckades få till ett videomöte som till största delen fyllde den avsedda 
funktionen. 

Valet 2018 
Vi har arbetat med att ta fram de frågor som vi vill ställa till politikerna inför valet 2018. Vid våra 
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 
• Hur hantera fiberbankar? 
• Plast från konstgräs 
• Handlingsplan mot invasiva arter 
• Vilken är den viktigaste lokala mljöfrågan, enligt ert parti? 

Vi ska under våren bestämma vilka frågor vi vill ta upp och formulera frågorna. Sedan tar vi kontakt 
med partierna och ber dem om svar.  

Natursnokarna 
Vi har under året fått två nya ledare för Natursnokarna. Vi söker därför nu barn och föräldrar som vill 
delta i verksamheten. Under 2017 har tre träffar hållits, se ovan under Programverksamheten. 

Handla miljövänligt 
2017 års Miljövänliga Vecka  handlade om hygienprodukter. Se genomförda aktiviteter ovan. 
De två Willys-butikerna i Sundsvall är certifierade för Bra Miljöval. Det innebär att kretsen, vid 
begäran från riksorganisationen, inventerar att miljömärkta produkter finns eller andra uppföljningar 
av de regler som gäller för certifiering.  

Ekonomi 
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Föreningens ekonomi är god, till stor del beroende på små utgifter. Årets överskott är c:a 16.000 kr. 
Föreningen har 113.000 kr i eget kapital, vilket under året har givit c:a 4 % ränta. 

Årsredovisningen 2017 medföljer som separat bilaga.  

Naturskyddsföreningen Sundsvall–Ånges organisationsnummer är 889201-5606. 
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Björn Abelsson, ordförande  Bengt Carlsson, kassör  
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