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Styrelsen
Styrelsen som valdes på årsmöte den 27 februari 201
ledamöter och 3 suppleanter:

8 har bestått av 7 ordinarie

Björn Abelsson, ordförande
Ingrid Wallin, sekreterare
Moa Eld Isaksson, ledamot
Johanna Öhman, ledamot
Birger Hjörleifsson, kassör
Marina Andersson, vice ordf
Lena Schölander, suppleant
Lena Norell, suppleant
Ann Byström, suppleant
Ingrid Wiklander-Nylander, suppl.
Fältbiologerna har även detta år varit utan representant.
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda styrelsemöten.
Kretsen hade 2018 1905 medlemmar.
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 Jan-Olof Tedebrand och Björn Abelsson. Under året har en avveckling av fonden inletts.
I kommunens Natur- och friluftsråd representeras kretsen av någon styrelsemedlem vid träffarna.
Program kommer ut på vår hemsidan (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se), vår
facebooksida (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se), 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.
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Programverksamheten
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.
27 februari – Årsmöte Kyrkans hus. 13 medlemmar deltog och efter mötet bjöds på fika i form av
smörgås med kaffe. Efter mötet diskuterades hur kretsen kan utveckla kommande års verksamhet med
bland annat diskussion kring den lokala miljöpolitikenkäten inför årets val och möjliga frågor som
kretsen kan ställa.

	
  
17-18 mars
22 mars
28 mars
5 april

10 april

Upptaktsmöte för Miljövänliga Veckan, Eskilstuna
Ingen från oss deltog.
Vattendag, Murberget Härnösand. Fredrik Karlsson från Timrå deltog och hade med
sig Sundsvallsvatten.
Miljömålskonferens, Södra Berget. Ingen från oss deltog.
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.
Besök av miljöministern, då Björn blev tillfrågad om Naturskyddsföreningens
ställning kring återvinning. Även Lisa-Maria Bolin från Miljöpartiet Sundsvall deltog.

	
  
14 april

Klädbytardagen i Ankarsvik, som genomfördes på initiativ av Erika Utter,
genomfördes med god uppslutning. Från styrelsen deltog Marina. Överblivna kläder
lämnades till behövande via Sköns församling. Klädbytardag ordnades nationellt på
flera platser i landet.
Biblioteksträffen för barn under påsklovet var mycket lyckad.

5 maj
5 maj
5 maj
16 maj

Länsstämma i Timrå – Björn representerade kretsen. Birger anslöt vid utflykten.
Natursnokar Södra Stadsberget (Slalombacken)
Skräpplockning Ankarsvik (Kusträddarna) ingen repr från kretsen
Grön infrastruktur, ekosystemtjänster och klimatanpassning, Härnösand – ingen
representation från kretsen

19 maj
22 maj
24 maj
6 juni
14 juni
17 juni
16-17 juni
Midsommar
1 juli

Natursnokar Norra Stadsberget
Biologiska mångfaldens dag
Vårens blommor och svampar, Målsta. Samarrangemang med MYKO
Nationaldagen Föreningen syntes på stan och nådde ut till många människor.
Blommor och svampar vid Selångeråns delta. Samarrangemang med MYKO
Vilda blommornas dag, Medelpads Botaniska förening, Norra Alnön
Riksmöte i Uppsala.
Lupinfestival för att uppmärksamma invasiva arter.
Öppen Trädgård, Tillsammansodlarna i Njurunda, Mjösund

14 juli

Botanisk sommarvandring i Jämtgavelns vildmarker
Samarrangemang MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge
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12 augusti Slåtter på Torsbodaängen – Timrå
15-årsjubileum. Dock hade inte så många slutit upp, ev beroende på regnigt väder. Slåttern avslutades
med att länsförbundet på plats hade sitt sammanträde.
22 augusti Klimatdiskussion med politiker Kulturmagasinet
SNF stod som medarrangör till detta evenemang, dit ca 50 personer hade anslutit. Många goda
synpunkter lyftes fram, men det verkade inte bli så mycket verkstad av de goda idéerna.
26 augusti Utflykt till Vallenbodarna, Gnarp tillsammans med Nordanstigskretsen
Vallenbodarna är en grupp av välbehållna fäbodar, tillsammans 14 st, vilka senast var i bruk
sommaren 1956. Alla är privatägda och hålls samman i en informell samfällighet. En av stugorna ägs
och förvaltas av Strangells stiftelse, som är knuten till SNF. Från vår krets deltog 6 st.
1 sept Regional upptakt Miljövänliga veckan (Östersund)
Ingen av styrelsemedlemmarna hade möjlighet att vara med på upptaktsdagen.
8 sept Klimatmarsch
Inbjudan till klimatmarsch fick ett stort gehör. Ca 50 st gick med i marschen. För att få ännu bättre
genomslag, skulle vi inför nästa års marsch, kunna efterhöra idéer och tips om hur man jobbat i andra
kommuner. Naturskyddsföreningen i Sundsvall genomförde marschen på ett bra sätt och kan därmed
känna sig nöjd med det som gjordes. Tack till alla som var med!
9 sept Val till kommun, landsting och riksdag
Kretsen hade inget särskilt evenemang i samband med det nationella valet, men fick in de två
artiklarna som skrevs i media.
Nu behöver vi arbeta för att partierna ska leva upp till det de sagt i sina svar de lämnat till våra frågor.
16 sept Skogens dag
Moa deltog tillsammans med sin familj på skogens dag.
19 sept Klimatseminarium i Östersund
Birger deltog i klimatseminariet, vilket gav mycket information, inspiration och stimulans till vidare
klimatarbete.
Birger uttryckte sin stora belåtenhet med seminariet.
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 regenerativt jordbruk
Arrangemang av länsförbundet.
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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
tillsammans med miljökontoret.
20-21 oktober
Länsordförandekonferens
Björn deltog i länsordförandekonferensen i Kristianstad, som till stor del tog upp frågor och planering
inför nästa års rikskonferens.
27-28 okt
Kurshelg SNF centralt
Moa deltog i kursen, hon tycker att den var mycket givande. Bifogat till protokollet finns ett dokument
som Moa skrivit ned med information om helgens innehåll samt hennes tankar och reflektioner från
helgen.
30 okt
Vad händer i naturen på hösten?
Barnträff på kulturmagasinet 13.00–13.30
Björn och Marina var på plats och ordnade denna aktivitet för barnen. Det kom många barn och
eventuellt är en halvtimme lite för kort men aktiviteten blev lyckad. Barnen fick prova på lövbingo,
rita löven på hösten, tillverka en fågelautomat av mjölkkartong samt att göra en egen
fröblandning/talgboll. Den 24 april ska vi komma tillbaka och hålla i aktiviteten ”Vad händer i naturen
till våren”. Då blir aktiviteten en timme och vi ska samtidigt passa på att göra reklam för
Natursnokarna.
5 nov
Fältbiologerna, Kulturmagasinet
Tyvärr kom det inga på mötet, ett nytt försök ska göras vid ett senare tillfälle.
7 nov
Natur- och friluftsrådet
Moa deltog och bifogat till protokollet finns mötesanteckningarna. Vi pratade om att eventuellt
informera om Naturskyddsföreningens verksamhet för Storöringens fiskeklubb,.
Skidans dag kommer eventuellt att arrangeras den 10 mars, kanske kan vi vara med då och ha någon
aktivitet, ex. spår i snön. Den kommer att vara på Sidsjön.
7-8 nov
Ingen deltog

Grön infrastruktur, Stockholm

13 nov
Ingen aktivitet

NBV Fräsch på riktigt

16 nov
Möte med kommunen om invasiva arter
Björn deltog. Det finns LONA-bidrag att söka men vi kommer inte göra det i år.
Stadsbyggnadskontoret har inte tillräckliga personalresurser i dagsläget för att kunna lägga tid till
detta. Däremot ska en ansökan göras år 2019.
Vilka arter och vilka områden bör projektet fokusera på. En idé kan vara att satsa på områden där
problemen inte blivit så stora ännu, ex. i våra naturreservat.
Ett förslag ska tas fram med en handlingsplan mot invasiva arter. Förslag på arter är bland annat
lupiner, jättebalsamin och jätteloka.
Invasiva arter hotar den biologiska mångfalden och kanske går det att göra något i samband med den
biologiska mångfaldens dag.
22 nov
Ingen deltog

Skogsseminarium Alfta
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25 november
Våra vackra vatten, Bollnäs
27 november
Kustvattenråd, Söråker
Björn deltog, vill någon vara med i rådet? Vi har haft en representant tidigare.
27 november
Möte med vänsterpartiet
Storgatan 56, kl 18. Björn deltog.
30 november
Klimatmanifestation, kommunhuset
Klimataktion tog fram en kravlista som lämnades över till politiker.
5 december
Natur- och friluftsrådet
Moa deltog
5 december
Julfest
Julfesten valdes bort till förmån för en Kick Off/ett planeringsmöte i januari.
6 december
Sundsvalls Naturskyddsfond
Fonden kommer att avvecklas-

	
  

Valet 2018
Vi har arbetat med frågor till politikerna inför valet 2018. Vi ställde frågor om klimat och biologisk
mångfald. Vi kontaktade partierna fick svar av alla svar. Vi presenterade svaren om biologisk
mångfald i en artikel i ST den 22 maj och svaren om klimat i en artikel under hösten. Vi ordnade även
tillsammans med Klimataktion en debatt om Klimatfrågan mellan partierna,

Natursnokarna
Våra ledare för Natursnokarna har hållit två träffar under 2018.

Miljövänliga veckan
2018 års Miljövänliga Vecka handlade om återanvändning. 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
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 2018 medföljer som separat bilaga.
Naturskyddsföreningen Sundsvall–Ånges organisationsnummer är 889201-5606.
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Sundsvall 2018-02-28

Björn Abelsson, ordförande

Ingrid Wallin, sekreterare

Marina Andersson, vice ordf

Birger Hjörleifsson, kassör

Moa Eld Isaksson, ledamot

Johanna Öhman, ledamot

Lena Schölander, suppleant

Lena Norell, suppleant

Ann Byström, suppleant

Ingrid Wiklander-Nylander, suppeant.

