
	   	  
Storgatan 54B 
852 30 Sundsvall 
 
Förslag till föredragningslista för STYRELSEMÖTE 2019-04-17 
18.00 – 20.00  i vår nya lokal, Storgatan 54 B (huset väster om Studiefrämjandets kontor).  

Närvarande: Björn Abelsson, ordf 
Marina Andersson 
Birger Hjörleifsson 
Ingrid Wallin 
Moa Eld Isaksson 
Peter Sjölund 
Ann Byström 

Frånvarande: Johanna Öhman, Emma Höglin och Lars Ferster  
 

1. Mötets öppnande  
Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna. Vi startade mötet med uppdatering av 
styrelsens adress- och telefonlista.  
  

2. Fastställande av dagordning och val av sekreterare 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 

3. Protokoll från föregående möte (28 mars) 
Föregående protokoll godkändes. Vid inspirationsmötet vecka 17, se nedan, kommer vi att arbeta vidare 
med styrelsens struktur- och innehållsfrågor.  
 

4. Rapporter 
4 april Klimatmanifestation 

Ca 50 personer deltog 
5 april Klädbytardag Quality hotel 

Erika Utter deltog. Kommersen var stor och givande. Sveriges Radio var där och rapporterade. 
6 april Klädbytardag Kulturmagasinet och Ankarsvik 

Mycket folk på Kulturmagasinet. Totalt var det mer än 1000 plagg som vid de tre tillfällena fick nya ägare.  
16 april Zero Waste 19-21 Kajsa Marja 

Johanna från SNF deltog. Arrangemanget var lyckat (bivaxdukar) 
16 april Lokal produktion i Njurunda 

Björn var med på föreläsningen/informationen kring lokal produktion. Bland annat handlade det om REKO-
ring - Local foodnod  i Ljusdal– ett försök att sammankoppla lokala producenter. Affärerna görs upp på FB. 
Där bestämmer man också träff för byte/köp av varor. Även Solberga mejeri var representerat.  

 
5. Kommande aktiviteter 

24 april Vad händer i naturen på våren, Kulturmagasinet 
Vad händer i naturen på våren – ett program för barn. Peter och Jessica kommer att hålla i den träffen. 

27 april Vattenkonferens SNF Riks 
Ingen från Sundsvall-Ånge är anmäld. 

28 april Natursnokarna 
Peter har läget under kontroll 

3 maj Klimatmanifestation Kommunhuset 12.00 
 
4 maj Kuststädardag  

Nordiska kusträddardagen arrangeras av Håll Sverige rent. Marina har fixat pins/dekaler, som man kan ha 
på sig. Björn kollar om vi redan har och/eller ev beställer ytterligare västar med Naturskyddsföreningens 
emblem. Björn lägger ut på hemsidan och Moa på FB. Man kan även rapportera in till 



Naturskyddsföreningen, lägga in på FB, gärna med en bild, om man städat på egen hand. Vi annonserar på 
FB om tid och plats - Norra kajen kl 10.00. Ev kan vi få hjälp från kommunen. Björn kollar med kommunen 
om var vi ska göra av skräpet. Moa och Ann kommer med och har dessförinnan pratat med några 
livsmedelsaffärer om de skulle kunna sponsra med soppåsar.  
Marina kontaktar Håll Sverige rent, för att påpeka att vi vill vara med på Kontaktkartan och även efterhör 
om de kan bidra med sopsäckar. 
Samling vid hotellbåten. 

5 maj Länsstämma i Sundsvall kl 10.00 – ca 16 
På länsförbundets senaste styrelsemöte bestämdes att Länsstämmans förhandlingar kommer att ske i 
Studiefrämjandets lokal och därefter en utflykt till Norra berget. Vegetarisk lunch kommer att serveras hos 
Studiefrämjandet via catering. Birger ordnar fika på fm på Sfr och fika på em på Norra berget.  
Anmälan till Björn senast 30.4.  (Brukar ofta vara ca 20st) 
Eftermiddagen startar med en introduktion kring reservatet Norra stadsberget i Sfr:s lokaler. Därefter blir 
det en promenad till Norra berget.  
Våra ombud, vi får ha 5 st, blir Marina, Moa, Björn och ev även Peter och Ann 

10-12 maj Rikskonferens Kristianstad 
Moa, Marina och Björn är anmälda. Självklart finns möjlighet att ta med ev frågor från kretsarna. 

22 maj Biologiska mångfaldens dag 
Program för Biologiska mångfaldsdagen: 

1. ”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.) 

2. Bihotell - Björn och Peter skaffar material för bihotell. (äppelträdskubbe och bamburör) 
3. Faktablad om hur man ska agera för att främja bipopulationen. SNF har nu en kampanj ”Rädda 

bina”. Peter beställer material från Studiefrämjandet. 
4. Utdelning av vårt aktivitetsblad, medlemsvärvarkort 
5. Utdelning av ängsblomsfrön. Birger köper frön.  
Tid och plats: Kulturmagasinet kl 17.30 – 19.00 Björn kollar upp. 

 
(Gif-arna har efterfrågat vår medverkan för att främja biologisk mångfald på några av deras(?) ytor.)   

24 maj Klimatmanifestation Torget 16.00 
Inför EU-valet kommer det att vara en extra klimatmanifestation på torget.  
Björn gör ett användbart infomaterial, ev även en insändare.   

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  
28 juli Botanisk vandring Borgsjö 

Botanisk vandring genomförs tillsammans med Botaniska föreningen. 
 

6. Kamerala frågor 
För närvarande, till dags dato har vi +6200 kr på kontot. Det finns dock närstående fakturor som 
väntar på betalning. Återbäringen har heller inte ännu inkommit. (Ska skickas in senast 2019 04 30.)  
Vi kommer att betala lite mer till FB, för att kunna annonsera där, sponsrade inlägg. 
 

7. Övriga frågor 
• Styrelsemedlemmarna skrev under verksamhetsberättelsen. Björn skickar in aktuella 

årsmötesdokument till riks. 
• Inspirationsmöte 24.4 kl 18.00 ev hemma hos Moa. Ingrid tar med ngt att äta.  
• Nästa möte – onsdag 15.5 kl 18-20 

 
8. Mötet avslutas  

 Björn avslutade mötet och tackade för stort engagemang och givande diskussioner.  
 
Vid datorn 
Ingrid  
 


