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Protokoll Styrelsemöte 2018-10-23
17.00 – 19.00 på Stair Coffice, Sjögatan mitt emot Kulturmagasinet. Smörgåsfika ingår.
Närvarande: Björn Abelsson, ordf

Marina Andersson, vice ordf
Birger Hjörleifsson, kassör
Moa Eld, styrelseledamot
Ingrid Wallin, sekreterare
Ann Byström, styrelseledamot
Johanna Simonsson
Göran Wallin
1. Mötets öppnande
Björn öppnade mötet med att hälsa alla välkomna, särskilt de icke styrelsemedlemmar som anslutit.
Alla deltagare gav en kort presentation av sig själv.
2. Fastställande av dagordning och val av sekreterare
Dagordningen godkändes. Ingrid är sekreterare.
3. Protokoll från föregående möte (24 september)
Förra mötesprotokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Rapporter
1-7 okt

Miljövänliga veckan ”Fixa grejen”
Detta år agerade inte kretsen i MVV-arbetet. Vi har tyvärr ännu inte hittat någon, som
vill ta sig an ansvarsuppdraget. Viktigt att vi hittar ngn.
Nästa år blir temat ”Dela grejen”.

8 okt

Fäboden som modell för regenarativt jordbruk (se länsförbundets hemsida)

11 okt

Regionalt skogsprogram (Skogsstyrelsen)
Skogsstyrelsen har tagit fram ett nationellt program för hur man ska jobba med
skogsfrågorna. Naturskyddsföreningen förespråkar ett större miljöhänsynstagande.
Kretsen har hittills inte jobbat så mycket med skogsfrågorna. En liten skog mellan
Granlo och Granloholm ska bli föremål för SNF arbete, bla artinventeringar. Hittills
har det varit två utflykter tillammans med miljökontoret.
I maj nästa år kommer en kampanj ”Bi.3”. SÅ-kretsen skulle kunna ta hjälp av denna
för att ev engagera kommunpolitiken.
Kretsen har deltagit i Timråkretsens slåtter och ängsarbete på Lillhällan.

20-21 oktober

Länsordförandekonferens
Björn deltog i länsordförandekonferensen i Kristianstad, som till stor del tog upp frågor
och planering inför nästa års rikskonferens.

5. Kommande aktiviteter
27-28 oktober
Kurshelg SNF centralt
Moa Eld representerar Sundsvall-Ångekretsen på SNF:s kurs för ökat engagemang.
Moa har ringt runt till allastyrelsemedlemmar för att höra lite hur de ser på SNF-arbetet
i kretsen. Några förslag var att man skulle jobba lite med för att bygga relationer.
30 oktober

Vad händer i naturen på hösten? Barnträff på Kulturmagasinet 13-13.30
SNF ska vara med och informera om barn och natur. Ev kan Moa tillsammans med

Björn vara med.
Snokarbetet har kommit igång, men vi är inte uppdaterade om hur arbetet går.
Fältbiologerna har planerat att starta verksamhet i Sundsvall. Förfrågan har kommit till styrelsen om hjälp
med arbetet.
7-8 november

Grön Infrastruktur, Stockholm

Februari

Kretskonferens
Alla styrelser i länet inbjuds till en träff för inspiration och samvaro. Datum, plats och
inriktning är ännu inte klart.

6/4 2019

Nationell klädbytardag

10-12 maj

Rikskonferens Kristianstad
Tema: Uthålligt engagemang

22 maj

Biologiska mångfaldens dag

26 maj

Val till EU-parlamentet

Sveriges bästa naturvårdskommun har av Naturskyddsföreningen utsetts för 2018. Högst på listan kom
Huddinge, medan Sundsvall kom väldigt långt ner. Enkäten har gått till miljökontoren.
Detta är en fråga vi skulle kunna driva. Sundsvall har ju en natur- och friluftsplan.
Finns motsvarande på nationell nivå. SNF har tagit fram 15 förslag. För 10 av dessa finns en klar majoritet i
Riksdagen som man skulle kunna arbeta vidare med.
”Strandskydd under attack” - Det finns en klar linje i riksdagen för att inskränka strandskyddet.
Giftfri förskola
Paddeltur i deltat
MIUN
Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet. Ansvarig: Moa
Allemansrätt
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet. Ansvarig: Björn.
Skogen som klassrum – regional aktivitet 2019
Riksföreningens kampanjer 2019:
Hela året
Årets Naturvårdskommun (uppföljning av valarbetet)
Mars – maj
Grönskande närmiljö, Bi 3.0, Biologiska mångfaldens dag 22 maj
Juni
Strandskydd under attack – bevara våra stränder
Okt (v 41)
Miljövänliga veckan – Dela grejen
Vem kan ansvara för vilka programpunkter? Fler förslag till aktiviteter? Hur når vi ut med information?
Vilka utåtriktade aktiviteter/utflykter ska vi ordna?
Styrelsemöten på stan, öppet för alla medlemmar
6. Kamerala frågor
Medlemsavgifter på ca 26 000 kr har kommit in. Kretsen har haft utgifter på 32 000 kr varav 20 000 kr gick
till svampveckan.
7. Övriga frågor
Lokalen. Uppsägningen är definitiv, men datum framflyttat till 31 december. Materialet är genomgånget och
hopplockat, men det är ännu oklart var det ska ställas.
• Skarvarna på Alnö – ett stort problem, eftersom de inte finns tillräckligt med predatorer, främst
örnar
• Ta upp kvicksilvret i Sundsvallsbukten – finns många tunnor och liknande från bla Acso Nobel
utspridda inom ett stort område. Ingen kartläggning har gjorts över var de finns. 23 000 tunnor
uppges i en artikel i Aftonbladet att det lär finnas. Länsstyrelse håller på att slutföra en utredning
om kvicksilverdumpningar. Svårt att nu, så här långt senare, kunna lagföra företag.
Preskriptionstiden har antagligen löpt ut. Vi skulle behöva lite mer information om detta.
• Fungerande vandringsvägar för fisken i älvarna
• Ta bort onödiga småskaliga kraftverk och dammar
• Vandringsvägar – Stångån. Man tar nu bort nedre kraftverket i samband med järnvägsbygget. Det
finns flera små kraftverk uppströms. För att få mer strömmande vatten borde dessa kunna tas bort –
en långsiktig plan för att återställa hela Stångå-systemet behövs.

•
•

•

Björn tar kontakt med miljökontoret för att efterhöra deras intresse.
Ljungan – samarbete med sportfiskarna och Älvräddarna
Johanna kom med förslag om en Klimatfestival med kulturvinkling, musik, miljövänligt beteende
mm tex ngn gång i vår. Arbetsgrupp – SNF skulle kunna vara med som en part i en arbetsgrupp.
Fotografier! Många människor verkar känna ngn form av klimatångest. Var finns forum för att ta
hand om detta? SNF kommer hela året att jobba med ”Hela Sverige ställer om”, vilket bla handlar
om klimatångest. Johanna spånar vidare tillsammans med Marina på denna tanke. En ev festival
skulle behöva genomföras innan EU-valdagen.
Måndagar och tisdagar verkar inte vara så bra mötesdag för många.

8. Nästa möte
Julfest – knytkalas ev hos Björn onsdag 5.12 Björn gör inbjudan och knytkalaslista.
Torsdag 22.11 kl 17.00 på Stair coffee. Viktigt med anmälan.
9. Mötet avslutas
Björn avslutade mötet och tackade för engagemang och givande diskussioner.
Vid datorn
Ingrid

