
	   	  
Storgatan 54B 
852 30 Sundsvall 

Protokoll STYRELSEMÖTE 2019-05-15 
18.00 – 20.00  Storgatan 54 B  

Närvarande: Björn Abelsson, ordförande 
Marina Andersson, vice ordförande 
Ingrid Wallin, sekreterare 
Moa Eld Isaksson 
Peter Sjölund 
Ann Byström 
Emma Höglin 
Lars Ferster  

Frånvarande:Johanna Öhman 
Birger Hjörleifsson, kassör 

 
1. Mötets öppnande  
Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna 
 
2. Fastställande av dagordning och val av sekreterare 
Föreslagen dagordning godkändes. Sekreterare - Ingrid 
 
3. Protokoll från föregående möte (17 april) 
Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.  
 
4. Rapporter 
24 april Vad händer i naturen på våren, Kulturmagasinet 
Träffen genomfördes av Björn för ett tiotal barn under en dryg timme. 
 
27 april Vattenkonferens SNF Riks 
Ingen från Sundsvall-Ånge deltog. 
 
28 april Natursnokarna i Klampenborg 
Peter rapporterade. Det var inte så många som kom vid detta tillfälle – bara ett barn, men man kunde ändå 
uppleva det positiva och spännande med naturen. Natursnokarna har en egen FB-sida. Vi behöver alla hjälpa 
till att sprida info om träffar och evenemang. Ev behöver vi fortsättningsvis dela upp barnen i olika åldrar. 
För de mindre barnen blir det då egentligen ”föräldrasnokande”, alltså tillfälle att informera och samtala om 
natur- och miljövård. 
Efter sommaren planeras för höstens arbete och träffar. 
 
3 maj Klimatmanifestation Kommunhuset 12.00 
Ingen från oss deltog denna gång. 
 
4 maj Kuststädardag  
Marina rapporterade. Ca 25 personer deltog, både styrelsemedlemmar och ”andra”. 
Ann och Marina tog med sig skräpet och lämnade på återvinningsstation. 
På Alnö fick man ihop två släpkärror. Vi bör ordna en liknande kuststädardag i höst. 
Stort tack till Ann för allt praktiskt arbete kring städardagen. 
 
5 maj Länsstämma i Sundsvall kl 10.00  
C:a 15 medlemmar deltog. Länsstämmans förhandlingar genomfördes i Studiefrämjandets lokal. Efter en 
vegetarisk lunch (Tack Moa!) gjordes en utflykt till Norra berget.  
 
10-12 maj Rikskonferens Kristianstad 
Moa, Marina och Björn deltog. Alla tyckte att det var en positiv upplevelse – nätverkande, kunniga guider, 
exkursioner i våtmarker mm.  



 
13 maj Möte om länskansliet 
Vi har övertagit arbetsgivaransvaret för Västernorrlands och Jämtlands länskansliutvecklare, Maria 
Danvind. I första hand ska Maria ge stöd till kretsarna. Fullständig uppdragsbeskrivning är inte klar ännu. 
 
13 maj  Möte med GIF Sundvall 
Moa och Björn har träffat företrädare för GIF Sundsvall, Thomas Johnsson. GIF vill ha hjälp med att 
utveckla områden kring deras planer på olika platser i Sundsvall, vad man skulle kunna ha i stället för 
gräsmattor. GIF återkommer för ytterligare träff. 
 
5. Kommande aktiviteter 
16 maj - Måns Lagerlöf, kanslichef på riks, kommer till Sundsvall för att delta i scenkonstbiennalen som 
fn pågår i Sundsvall. Måns kommer för att delta i biennalens miljödiskussioner/teater.  Moa och Björn 
kommer att träffa Måns kl 13.00 på Quality hotell.  

 
19 maj – teater ”Utforska vårt arv i skogsmarken”, EQhuset i Skönsberg 
Natursskyddsföreningen har blivit tillfrågad om att medverka vid teaterföreställningen ”Utforska vårt arv i 
skogsmarken”. Förutom möjlighet att sprida vårt budskap får vi två biljetter till föreställningen. Lars, Moa, 
ev Ann och Marina kommer med. Naturskyddsföreningen betalar för de i styrelsen som vill se 
föreställningen, utöver de två gratisbiljetterna. 
 
22 maj Biologiska mångfaldens dag 

• ”Naturfalken”, vilket är en nysatsning från riks i syfte att främja naturkunskapen hos allmänheten.  
”Provet” finns i olika svårighetsgrader. Lanseringen av ”Naturfalken” äger rum just på biologiska 
mångfaldsdagen den 22 maj.  
Björn beställer paket med instruktioner, och märken/dekaler.  (Varje paket innehåller 50 märken.) 

• SNF har nu en kampanj ”Rädda bina”.  
Bihotell - Björn och Peter har skaffat material för bihotell. (äppelträdskubbe och bamburör) 

• Faktablad om hur man ska agera för att främja bipopulationen. (Utskrivna på Studiefrämjandets 
kontor.) Peter har beställt material från Studiefrämjandet. 

• Björn pratar med Birger om han kan ordna swish knutet till vårt konto. 
• Utdelning av vårt aktivitetsblad, medlemsvärvarkort 
• Utdelning av ängsblomsfrön. Birger köper frön.  

Tid och plats: Kulturmagasinet kl 17.30 – 19.00  
Björn bekräftar med Kulturmagasinet och Marina skapar ett evenemang på FB. 
 
24 maj Klimatmanifestation Torget 12.00  
Inför EU-valet kommer det att vara en extra klimatmanifestation på torget.  
Björn gör ett användbart infomaterial, ev även en insändare. Samling innan hos Moa, för att tex göra skyltar. 
Riks har gjort en listning av EU-kandidaters ställning i olika miljöfrågor, som finns att läsa på riks´ 
hemsida. 
Valkompasser finns i olika fora.  
  
26 maj Val till EU-parlamentet 
 
6 juni Nationaldagen 
Ev repris på 22 maj. Björn kollar med kommunen om de gör ngt – tex ställer upp bord på torget, för 
föreningar att kunna nyttja. Natursnokarna kommer också att vara med. 
 
7 juni Klimatmanifestation, Kommunhuset 12.00 
 
Maj – juni Vargsafari i västra Medelpad INSTÄLLD pga kort varsel 
  
28 juli Botanisk vandring Borgsjö 
Botanisk vandring genomförs tillsammans med Botaniska föreningen. Samåkning rekommenderas. Inget 
beslut om praktikaliteter togs. 
 
29 maj kl 19.00 -22.00 Omställning Sundsvall, NBV, Skönsbergsvägen 
Moa, Ann och ev Marina deltar. 
 
 



6. Kamerala frågor 
Inga kamerala frågor lyftes idag.  
 

7. Beslut  
Interna praktiska beslut för att underlätta styrelsens arbete.  
 
8. Övriga frågor 

• Tobias behöver mer info kring varje event. Peter informerar Tobias.  
• Vi har fått förfrågan från riks, Karin Cruse, samordnare miljövänliga veckan, ang diskussion kring 

och inför vänliga veckan. Moa kollar vidare.  
• Vi behöver uppdatera vår hemsida, men avvaktar tills riks omgjorda hemsida är klar.  
• Förslag om att vi får igång olika nätverk, för att kunna få in/aktivera medlemmar. 
• Nästa möte - mån 10 juni kl 18.00 – 20.00 

 
Sundsvall dag som ovan 
 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare   Justeras 
 
 
 
 
     Björn Abelsson, ordförande 
 
 


