
	   	  
Storgatan 54B 
852 30 Sundsvall 
 
Protokoll  Styrelsemöte 2019-09-12 
18.00 – 20.00  Storgatan 54 B  

Närvarande: Björn Abelsson, ordförande 
 Ingrid Wallin, sekreterare  
 Birger Hjörleifsson, kassör 
 Moa Eld Isaksson 

 Peter Sjölund 
Frånvarande:  Marina Andersson 
 Emma Höglin 
 Lars Fersters 
 Ann Byström 
 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 godkändes och lades därefter till handlingarna.  
 
4. Rapporter 

Möte med GIF Sundsvall 
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 är 
ännu bokat. 

6 sep Klimatmanifestation 
Ett 20-tal deltagare. Finns rapport på FB 

7 sep Upptaktsmöte Miljövänliga veckan 
Ett tiotal deltagare. Rapport utskickad av Ann. Deltagare från Sundsvall, Härnösand och Jämtland. 

9-10/9 Skogskonferens Hallstaberget 
Inställd p.g.a. för få anmälda. 

5. Kommande aktiviteter 
15 sep. Naturfestival (Skogens dag) Norra Stadsberget 11-15 

Björn har material till bihotell, som blev över på nationaldagen, vilket han tar med till Naturfestivalen. 
Björn och Birger tar med verktyg. Björn tar även med naturfalken och håvar.  
Utskrift av faktablad – Björn ordnar detta under morgondagen på Kulturmagasinet. 
Material som planerats för MVV tas med liksom värvningsmaterial. 
Kommunen tillhandahåller bord. 
Moa gör ett programblad för Sundsvallskretsen och tar med för uppsättning. 
Magnus Eriksson, Studiefrämjandet är nu behjälplig med Natursnokarna. 
 
16 sep Möte med styrgruppen för regionala kansliet 
Maria Dahlvind, stationerad i Sollefteå. Björn och Staffan Landström är representanter för 
Västernorrlands länsförbund. Se vidare punkt 7 nedan! 
 
18 sep Klimatseminarium Östersund 
Björn och Birger kommer att deltaga. 
 



20 sept Klimatmanifestation 
 
21 sept  Football for Future 

 Detta kommer att ordnas på Västhagen. 
 

22 sept  Natursnokarna 9.30 – 11.30 

21-22 sept Omställningskonferens Umeå 

24 sept  Styrelsemöte länsförbundet 

Vecka 40 Miljövänliga veckan 
Se Anns rapport! Björn tar kontakt med Kulturmagasinet och kommunen (föreningsbyrån bla) 
Björn tar kontakt med Ann ang det praktiska kring MVV. 

 
26 sept  Kollektivtrafik för klimatet 
Offentligt möte 
 
27 sept  Klimatmanifestation  
En extra stor manifestation 
 
4 okt Klimatmanifestation 
 
5 okt  Klimatmässa – hyra, låna, laga 
 
9 okt Rovdjursmöte med Johanna Sandahl 
Mötet planeras att hållas i Studiefrämjandets lokaler. Alla norrländska länsförbund är inbjudna. 
Länsförbunden tycker att Riks har en alltför tillmötesgående syn på skyddsjakten.  
 
13 okt Klädbytardag i Ankarsvik 
Erika Utter driver detta i egen regi. Naturskyddsföreningen är med och stöttar. 
 
17 okt Styrelsemöte 
 
20 okt Natursnokarna 9.30 – 11.30 
 
19-20/10 Länsordförandekonferens Dalarna 
Björn och förhopningsvis en eller två ytterligare från styrelsen kan deltaga. 
 
21 okt Föreläsning ”Hoppet” Johan Ehrenberg 
Hedbergska skolans aula. Vi har nu fått pengar för genomförande. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är 
med. Omställning Sundsvall är den organisation som står bakom. Se vidare protokoll 2019 06 10! 
 
29 okt Sundsvalls barnbibliotek 13-14 
Vad händer i naturen om hösten? Vår numera traditionella barnaktivitet på biblioteket! 
 
1 nov Klimatmanifestation 
 
14 nov Styrelsemöte 
 
30 nov Nationella Prylbytardagen (som kontrast till ”Black Friday”)  
Var ska vi lägga tyngdpunkten – kläder och köksprylar? 
 
6 dec Klimatmanifestation 
 
12 dec Styrelsemöte 
 
31 jan Sista dag för motioner till Riksstämman 
 
20 mars  Klädbytardag 
 
12-14 juni  Riksstämma i Mora 
Galtströmsdagen 2020 



 
6. Kamerala frågor. 
 Kretsen har sin ekonomi under kontroll. 
 
7. Länskansliets roll 

Maria Danvind jobbar 75 % som verksamhetsutvecklare i Jämtland och Västernorrland. 
Arbetsgivaransvaret ligger hos länsförbundet, med yttersta ansvaret hos länsordföranden. Det finns nu 
en styrgrupp med Staffan Landström som ordförande, vars huvudsakliga uppgift är att skapa en 
uppdragsbeskrivning, eller i alla fall förslag på en dylik för Maria. Vilket stöd behöver/vill kretsarna 
ha?   Vad vill vi i Sundsvallskretsen ha? Förslagsvis skulle vi kunna bjuda in henne till ett styrelsemöte. 

8. Övriga frågor 
• Nätverk för att aktivera fler medlemmar – Vi har inte hunnit göra så mycket ang detta ännu. 
• Att motivera ideella - intressant workshop på rikskonferensen 
• Kolla föreningsmail – Klar nu – Naturskyddsföreningen Sundsvall  
• Kolla SNF hemsida, tidplan 
• Natursnokarna - Mailadresserna för snokledarna stämmer inte. Peter kollar upp! Jessica och 

Magnus, snokledare, har erbjudits utbildning för natursnoksledare.  
• Kommunens klimatstrategi – remissvaret ska lämnas in i september, Birger och Peter ansvarar 
• Höstgrillfest för att ge inspiration och gemenskap – 3 okt kl 17 i Haga hos Björn, Moa fixar mat 

och lägger ut en blänkare med förfrågan. 
 
9. Nästa möte, fikaansvarig 
 17/10 Björn 
 14/11 Ann 
 12/12 Lasse 
 
 
Sundsvall dag som ovan    Justeras 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare   Björn Abelsson, ordförande 
 
 


