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Protokoll STYRELSEMÖTE 2019-08-15
18.00 – 20.00 Storgatan 54 B
Närvarande:

Frånvarande:

Björn Abelsson, ordförande
Marina Andersson, vice ordförande
Ingrid Wallin, sekreterare (Fikaansvarig)
Birger Hjörleifsson, kassör
Moa Eld Isaksson
Peter Sjölund
Ann Byström
Lars Fersters
Emma Höglin
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
Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.

4.

Rapporter
Möte med GIF Sundvall
GIF Sundsvall 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. Inget möte bokat
ännu.
15 juni Natursnokar Bredsand 12-15
Magnus ledare vid detta tillfälle.
27 juni Möte om Mångfaldsparken i Galtström
Bengt Carlsson deltog.
26 juli
Föredrag om fjärilar Kramfors (Länsförbundet)
Lyckat möte med ca 12 deltagare
28 juli
Botanisk vandring Borgsjö
Botanisk vandring genomfördes tillsammans med Botaniska föreningen.
8 aug.
Svamputflykt Selångers kyrkogård 18.00
Ett 20-tal deltagare i vår utflykt tillsammans med Myko.

5. Kommande aktiviteter
Klimatmanifestationer
Planeringsmöten för fortsatta klimatmanifestationer har hållits i juni, juli och augusti, då man planerat för
manifestationer hela hösten.
Björn har lovat att vi ska ta en aktiv del i planeringen. Nästa manifestation blir den 6 sept med samling vid
kommunhuset för promenad till Stora torget.
25 aug Planeringsdag för natursnokarna.
Vi skulle behöva några ytterligare snokledare. Annonsering!? Peter gör en annons för utskick på FB.

28 aug Ekologiska framtidsdagen, Stockholm
Föreningen KRAV ordnar ”Ekologiska framtidsdagen - Starten för ’Eko-september’ – kampanjen som

visar på vinsterna med ekologiskt med humor, värme och engagemang”
Moa kommer att delta och anmäler sig själv.
31 aug Klimatfestival - What´s next Stockholm
Moa deltager.
5 sep.
Vattenrådens dag Sundsvall 10-16
Björn deltager. Samtliga vattendrag i nedre Norrland kommer att diskuteras.
6 sep

Klimatmanifestation

7 sep.
Upptaktsmöte Miljövänliga veckan
9 personer anmälda. Viktigt att alla anmäler sig, även vi i styrelsen. Karin Kruse från riks är med på träffen.
6-8 sept anordnar ”Folk mot fossilgas” en civil olydnadsaktion i Göteborg för att stoppa en
fossilgasterminal som planeras bygga i Göteborg. ”Stoppa terminalen – för en klimaträttvis framtid”.
Lars informerade om detta, men Naturskyddsföreningen uppmanar inte till att deltaga i så kallade civila
olydnadsprojekt. Ev deltagande sker helt på vars och ens eget initiativ och alltså därmed inte under
Naturskyddsföreningens fana.
8 sep.

Kurs om taggsvampar, Härnön (Länsförbundet)

9-10/9 Skogskonferens Hallstaberget
Skogsvårdsstyrelsen inbjuder till en träff med syfte att arbeta fram ett regionalt skogsskyddsprogram.
Ev övernattning står var och en själv för. Björn deltager.
15 sep. Naturfestival (Skogens dag) Norra Stadsberget kl 11-15
Vi bör kunna använda oss av ungefär samma program som under nationaldagen. Material att använda finns
kvar. Ev behövs ngt ytterligare, tex HMV-material. Moa har gjort ett infoblad om Naturskyddsföreningen,
som vi kan använda för utdelning. Moa tar kontakt med Studiefrämjandet för kopiering av infobladet.
18 sep Klimatseminarium Östersund
Region Jämtland tillsammans med Östersunds kommun är anordnare. Birger kommer att deltaga.
21-22 sept Omställningskonferens Umeå
22 sept Natursnokarna 9.30 – 11.30
Vecka 40 Miljövänliga veckan
Miljövänliga veckan planeras på upptaktsmötet den 7 sept.
13 okt Klädbytardag i Ankarsvik
19-20/10 Länsordförandekonferens Dalarna
Björn deltager.
20 okt Natursnokarna 9.30 – 11.30
21 okt Föreläsning ”Hoppet” Johan Ehrenberg
”Omställning Sundsvall” är anordnare av denna föreläsning. Då ”Omställning Sundsvall” inte självt kan
söka bidrag av kommunen har kretsen tillfrågats om vi skulle kunna vara ekonomisk medarrangör.
Styrelsen beslöt att kretsen söker ekonomiskt bidrag och Lina Larsson, NBV, håller i trådarna.
29 okt Sundsvalls barnbibliotek 13-14 (under höstlovsveckan)
Vad händer i naturen om hösten? Vår numera traditionella barnaktivitet på biblioteket.
Ann och Marina kan vara med. Björn tar fram material, speciellt om snokarna. Vi kör samma koncept som
tidigare år.

1 nov

Klimatmanifestation

30 nov Naturskyddsföreningen ordnar Nationell Prylbytardagen (so kontrast till ”Black Friday”)
Marina efterhör hos riks vilka tankar som finns bakom detta och ev förväntningar på kretsen.
6 dec

Klimatmanifestation

31 jan Sista dag för motioner till Riksstämman
20 mars 2020 Klädbytardag
12-14 juni

Riksstämma i Mora

Galtströmsdagen 2020
6. Kamerala frågor
Årets återbäring har inkommit. Våra kostnader är ”de normala” och är ungefär i storlek med kretsens
återbäring från riks. Se vidare utskick från kassören!
Diskussion uppkom kring ersättning för bla resor och mat, då styrelsemedlemmar representerar
Naturskyddsförenigen på olika träffar och möten. Vi behöver ta fram ett lokalt reglemente, som anpassas till
gällande styrdokument. Detta tas upp på en kommande träff.
7.

Övriga frågor
• Nätverk för att aktivera fler medlemmar
• Kommunens klimatstrategi – Kretsen har på remiss fått förarbetesmaterialet till en intern
klimatstrategi för kommunen. Peter går tillsammans med Birger igenom texten och kommer ev
med synpunkter.
• ”Att motivera ideella” - intressant workshop på rikskonferensen
• Föreningsmail sundsvall@naturskyddsforenigen.se
Ann har ordnat så att kretsen nu har tillgång till sin egen mail. Ann tar även fram ett lösenord.
Ann och Moa ansvarar för att med jämna mellanrum gå in och kolla mailen.
• Kretsens hemsida – SNF riks håller på att göra en ny hemsida, som kretsarna kan ansluta till. Finns
någon tidsplan för detta? Ann kollar om vi ska göra ngn ny innan den gemensamma från riks är
klar.
• Remiss från Trafikverket ang nya hastighetsgränser på vägt 86.
Vi kommer inte att yttra oss i frågan.
• Hemslöjdare efterfrågar samarbete med Naturskyddsföreningen speciellt under miljövänliga
veckan.
• Moa har varit på ett möte med ”Fridays for future – Sundsvall”, vilket är ett samarbete med
klimatmanifestationen och med NBV, via Lena Eriksson. Den 26 sept kommer det att vara en
aktion på biblioteket med bl a föreläsningar. Vi har fått förfrågan om sponsring, 700 – 1000 kr för
administration kring bl a biljetter (gratisbiljetter). Vi avvaktar med beslut om ev sponsring tills vi
diskuterat principer kring sponsring och ekonomiskt samarbete som kretsen tillfrågas om eller själv
tar initiativ till. Lasse kollar vidare med Lena Eriksson, som sitter med i planeringsgruppen för
klimatmanifestationen.

8.

Kommande möten, fikaansvarig
12/9
Marina
17/10
Björn
14/11
Ann
12/12
Lasse

Sundsvall dag som ovan

Justeras

Ingrid Wallin, sekreterare

Björn Abelsson, ordförande

