
	   	  
Storgatan 54B 
852 30 Sundsvall 
 
Protokoll STYRELSEMÖTE 2019-06-10 
18.00 – 20.00  Storgatan 54 B  

Närvarande Björn Abelsson, ordförande 
 Marina Andersson, vice ordförande 
 Ingrid Wallin, sekreterare  
 Birger Hjörleifsson, kassör  
 Ann Byström 
 Emma Höglin (Fikaansvarig) 
 Lars Fersters  

Frånvarande Moa Eld Isaksson - deltar samma tid i möte med Natur- och Friluftstrådet  
    Peter Sjölund 
    Johanna Öhman 
 

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, 15 maj 
Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.  
 
4. Rapporter 
16 maj - Måns Lagerlöf, kanslichef på riks 
Moa och Björn träffade Måns på Café Charm i Hamnträdgården. Mötet hade mest en informativ karaktär av 
vad som sker i Sundsvallskretsen och hur vi arbetar och mötet var därmed en viktig länk in mot riks. 
 
19 maj – teater ”Utforska vårt arv i skogsmarken” 
Teatern handlade om klimatångest och var uppbyggd kring Sveriges äldsta träd, ”Old Tjikko”. Väldigt 
många hade kommit för att titta och från Sundsvallskretsen fanns Marina, Ann och Moa med, vilket var ett 
tillfälle för dem att dela ut naturvårdsmaterial. Både materialet och Moas utdelande av tomatplantor var 
mycket uppskattat. Teatern verkade också vara uppskattad av flertalet eller kanske av alla. 
 
22 maj Biologiska mångfaldens dag 
SNF genomförde ”Naturfalken” och ”Rädda bina” på Kulturmagasinet kl 17.30 – 19.00. Många var 
intresserade av båda aktiviteterna. Ett litet problem var att batterierna på borrmaskinerna inte räckte så 
länge. 
 
24 maj Klimatmanifestation Torget 12.00  
Fler deltagare än på tidigare manifestationer, ca 100 st. Deltagarna tågade med talkörer från Vängåvan till 
Kommunhuset där lappar med krav till kommunpolitikerna sattes upp. Lars hade med sin stora ”knapp” – 
”Tiden är knapp”, som ett ”plakat” i tåget. 
 
29 maj kl 19.00 -22.00 Omställning Sundsvall, NBV, Skönsbergsvägen 
Moa, Ann, Birger och Marina deltog i träffen ”Omställning Sundsvall”. Lina Larsson, NBV och en av dem 
som anordnade träffen, hörde efteråt av sig och undrade om vi ville vara medarrangörer till en föreläsning 
den 21 oktober ”Hoppet” med Johan Ehrenberg. Se vidare nedan! 
 
6 juni Nationaldagen 
SNF:s engagemang på nationaldagen blev en repris på aktiviteten den 22 maj. Mycket folk rörde sig på stan 
och det var ett stort intresse för vårt bord, där det bla gavs tillfälle att ta Naturfalken och att tillverka 
bihotell. Natursnokarna kunde dock inte vara med, vilket var litet synd då flera av besökarna var 



intresserade av snokarna och fältbiologerna. Björn, Moa, Johanna och Birger deltog. SNF delade bord med 
Botaniska föreningen. 
 
7 juni 2019 Klimatmanifestation, Kommunhuset 12.00 
Eftersom 7 juni var en så kallad klämdag och kommunhuset stängdes kl 12 var antalet deltagande inte så 
stort som senaste gångerna, endast c:a 25 st. Man diskuterade hur fortsättningen ska se ut. 
Naturskyddsföreningen kommer att söka tillstånd för fortsatta manifestationer första fredagen i varje månad 
året ut samt extra manifestationer 20 och 27 september. Björn, Moa och Birger deltog den 7 juni. Det är 
bestämt att det ska genomföras första fredagen varje månad. Det finns en lite informell styrgrupp bestående 
av ”Klimataktion” och ”Omställning Njurunda”. Det är denna grupp som håller i trådarna. 
 
5. Kommande aktiviteter 
Fortsatta klimatmanifestationer hela hösten, enligt ovan beskrivet. 
 
Möte med GIF Sundvall 
GIF Sundsvall vill ha hjälp med att utveckla områden kring sina fotbollsplaner på olika platser i Sundsvall, 
vad man skulle kunna ha i stället för gräsmattor. GIF återkommer för ytterligare träff. Det blev en notis om 
detta i senaste numret av Sveriges Natur! Björn har på Kultur magasinet haft en träff med Thomas Johnsson, 
CSR-ansvarig i Sundsvall.  
 
15 juni  Natursnokarna Bredsand kl 12-15 
Magnus Eriksson, som tidigare bott och arbetat i Timrå, men nu flyttat till Sundsvall, vill starta 
Natursnoksverksamhet i Bredsand i Kustens lokaler. Björn har varit i kontakt med Magnus och även 
mailledes med vår Peter som tillsammans med Jessica håller i vår Natursnoksverksamhet, angående detta. 
Björn kommer också att prata med någon i styrelsen, tex Johanna, Moa, Peter och/eller Jessica om ev 
deltagande i möte med Magnus för info och planering. 
.  
27 juni Möte om Mångfaldsparken i Galtström 
Björn åker tillsammans med Bengt Carlsson, tidigare kassör i styrelsen, till mötet ang den fortsatta 
verksamheten kring Mångfaldsparken. SCA äger skogen runtomkring parken, och tanken är att man ska 
diskutera, hur man ska kunna sköta skog kommersiellt och samtidigt tillvarata naturvårdsvärdena. Går det 
att driva kommersiellt skogsbruk utan att göra så mycket skada i naturen? 
(Galtströmsdagen 2020 bör vi vara med på. Många föreningar brukar vara där tillsammans med utställare.) 
 
26 juli Föredrag om fjärilar Kramfors (Länsförbundet, preliminärt)  
Länsförbundet har bjudit in en fjärilsexpert att föreläsa i Kramfors, och möjlighet finns för 
Sundsvallsmedlemmar att lyssna till föreläsningen.  
 
28 juli Botanisk vandring Borgsjö 
Botanisk vandring genomförs tillsammans med Botaniska föreningen. Samåkning rekommenderas.  
 
2 aug Klimatmanifestation 
 
8 aug. Svamputflykt Selångers kyrkogård 18.00 
Tillsammans med Myko utforskas svampbeståndet vid Selångers kyrka. Styrelsen utser Emma, Ann och ev 
Ingrid och Birger som biträdande ledare vid exkursionen. Samling sker vid Selångers kyrkogård.  
 
28.8 Ekologiska framtidsdagen, Münchenbryggeriet, Stockholm 
 
31.8  Klimatfestivalen ”What´s next” i Stockholm 
 
5 sep. Vattenrådens dag Sundsvall kl 10-16 
Det finns vattenråd för kuster och för älvar. Miljökontoret har bjudit in till Vattenrådens dag. Björn och ev 
Marina kommer att deltaga. 
 
6 sept Klimatmanifestation 
 
8 sep. Kurs om taggsvampar, Härnön, Härnösand (Länsförbundet) 
 
15 sep. Naturfestival (tidigare benämnd Skogens dag) Norra Stadsberget 11-15 
Björn anmäler SNF till detta. 



 
18.9 Klimatseminarium i Östersund, region Jämtland Härjedalen tillsammans med Umeå o 
Sundsvalls kommuner 
 
4 okt Klimatmanifestation 
 
21-22.9 Omställningskonferens i Umeå 
 
21 Okt  ”Hoppet” – föreläsning med Johan Ehrenberg  
SNF:s deltagande innebär att vi syns på all marknadsföring, att vi kommer att ha ett bord vid föreläsningen 
och att vi står för en kostnad på ca 2000 kr. 
Platsen är ännu inte klar, men Lina, på NBV jobbar med detta. 
Johan Ehrenberg, är journalist, publicist, företagare, debattör och författare. Ehrenberg är vd för 
produktionsbolaget ”ETC Utveckling”, som bland annat ger ut tidningen ETC. Johan har gett ut flera 
böcker.  
Styrelsen ställer sig positiv till ett deltagande och utser Marina till kontaktperson. 
 
29 okt Sundsvalls barnbibliotek kl 13-14 
Vad händer i naturen om hösten? Vår numera traditionella barnaktivitet på biblioteket. 
 
Miljövänliga veckan, vecka 40, 30.9 – 6.10 
Det kommer att bli ett upptaktsmöte för länets MVV-arbete och Moa ombeds att kontakta riks för bl a 
bestämmande av datum för denna träff. Styrelsen behöver också utse en kontaktperson. 
 
1 nov Klimatmanifestation 
 
6 dec Klimatmanifestation 
 
28 mars 2020 Stora klädbytardagen 
 
6. Kamerala frågor 

• Postkodlotteriet, har avsatt en summa pengar för Naturskyddsföreningen, där kretsar eller föreningen 
centralt, kan ansöka om medel till olika typer av projekt. Då Sundsvallskretsen för tillfället inte har 
något speciellt ”projekt” att anföra och tiden är knapp (sista ansökningsdag är 11 juni) avstår vi från 
denna möjlighet. Ev återkommer vi till nästa år. 
• Birger har undersökt möjligheten att införskaffa ett Swish-konto till förenigen. Då detta kostar ca  
1500 kr avstår vi från den möjligheten.  
• Birger och Björn jobbar vidare med kostnader och tillvägagångssätt för annonskonto på FB.  
Förhoppningsvis kommer riks ut med direktiv och stöd både vad gäller FB och instagram.  

 
7. Övriga frågor 

• Nätverk för att aktivera fler medlemmar är ett av 6 nationellt nätverk. Vi kan göra en förfrågan 
till medlemmar om någon skulle vilja vara med i något nätverk. 

• Fortsättningsvis bör vi skicka ut ett välkomstbrev till nya medlemmar. Brevet bör stämmas av 
mot det som kommer från riks. Vi bör också skicka ut ett brev till alla medlemmar ca 3 ggr/år, 
där vi bl a kan fråga om de vill engagera sig i ngt av de 6 nätverken.  

• Kalendarium för styrelsemöten och evenemang under hösten – Eftersom det endast är torsdagar, 
då stora salen är ledig, väljer vi att ha styrelsemöten andra eller tredje torsdagen i varje månad. Vi 
bestämde följande datum:  
15.8 Fikaansvarig – Ingrid 12.9 Fikaansvarig - Marina 
17.10 Fikaansvarig – Björn 14.11 Fikaansvarig - Ann 
12.12 Fikaansvarig - Lasse 
Ingrid bokar stora salen och förbereder ett årshjul för evenemang. 

• Remiss Nationell havsplan, svar senast 14 juni – Björn kollar med riks, gör ett remissvar med 
förslag till yrkande och skickar till styrelsen. 

• Kommunens klimatstrategi är nu ute på intern remiss till förvaltningar och nämnder. Birger 
skriver ett förslag om vad man behöver tänka på ang klimatstrategi.  

• Moa har sammanställt en pärm för styrelsen med diverse info – Mycket bra! Stort tack! 
• Björn kollar med riks ang hemsidan och gemensam mailadress till styrelsen. 
• Nu har Sundsvallskretsen 1924 medlemmar, inkl familjemedlemmar. I regel har vi bara en 

mailadress per familj. 



• Stort tack till Emma för härligt gott fika 
 
 
 

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


