
  
Storgatan 54B 
852 30 Sundsvall 
 
Protokoll  Styrelsemöte  2019-10-17 
17.30 – 19.45  Storgatan 54 B  

Närvarande: Björn Abelsson, ordförande  
 Ingrid Wallin, sekreterare   
 Peter Sjölund 
 Ann Byström   
 Lars Fersters  

Frånvarande:    Moa Eld  
    Emma Höglin 
    Birger Hjörleifsson, kassör 
    Marina Andersson 
    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 
Inget möte ännu bokat 

15 sep. Naturfestival (Skogens dag) Norra Stadsberget 11-15 
Blev lyckad, ganska mycket folk 
 

18 sep Klimatseminarium Östersund 
Björn och Birger deltog, och upplevde seminariet mycket givande.  

 
20 sept Klimatmanifestation 
 
21 sept  Football for Future 

Genomfördes på Västhagen. 
 
22 sept  Natursnokarna 9.30 – 11.30 

Inställt pga för få/inga deltagare 
 
24 sept  Styrelsemöte länsförbundet 

Huvudtemat var viltfrågor och kanslifrågor. 
 
Vecka 40 Miljövänliga veckan 

Minimässan blev lyckad med bl a nio utställare i Kulturmagasinet. 
 
26 sept  Kollektivtrafik för klimatet, Kulturmagasinet 

Klimataktionen höll i programmet. Ca 10 personer deltog. 
 
27 sept  Klimatmanifestation 

Ca 500-600 personer deltog 
 
 



4 okt Klimatmanifestation 
Ca 50 personer deltog. 

 
9 okt Rovdjursmöte med Johanna Sandahl 

Viltförvaltningsdelegationen mötte Naturskyddsföreningen i diskussion och samtal.  
 
13 okt Klädbytardag i Ankarsvik 

Klädbytardagen verkade slå rekord, ca 1500 plagg lämnades in. Ca 1000 plagg fick nya ägare. Resterande 
plagg kommer antagligen att lämnas till Quality hotel till deras klädbytardag. Ann deltog. 
 
  3-9 sept Folk mot fossilgas (en civil-olydnads-organisation), Göteborg 

Lars deltog på privat initiativ och var en bland ca 500 deltagare. Aktionen var väl förberedd 
och gick lugnt tillväga. Naturskyddsföreningen låter sig inte representeras i dylika 
sammanhang, även om syftet är i linje med vår målsättning. 
 
Regeringen har nu tagit beslut om att inte tillåta byggnation av fossilhamnen i Göteborg. 
 
16 okt Film – ”Ice on fire” (visades av Miljöpartiet)  
Filmen handlade om klimatkrisen. Den visade även en mängd vetenskapliga teorier, som nu 
börjar sättas i verket.  
- En del av Kaliforniens Redwoodträdsskogar ska avsättas som ”reservat”, kolsänkor, för 

att ta upp en del av kolet i luften.  
- På Island har man ett projekt, där luften filtreras, så att CO2 tas ut ur luften och lagras i 

berggrunden.  
- I Tyskland finns anläggningar, där man suger ut CO2 ur luften och för den vidare till 

växthusanläggningar.  
- Havet har länge varit en kolsänka, men det börjar bli mättat. Ett projekt pågår nu, där 

man tillför järnföreningar som i havet fungerar som katalysatorer och tar upp CO2. 
Det finns alltså möjlighet att göra något åt klimatproblemen. Det är sent, men inte för sent.  
Ca 15-20 deltog 

 
5. Kommande aktiviteter 

20 okt Natursnokarna 9.30 – 11.30 
Ännu inga anmälda. Affischer uppsatta 

 
19-20/10 Länsordförandekonferens Dalarna 

Björn åker dit. 
 
21 okt Föreläsning ”Hoppet” Johan Ehrenberg 

Ylva Eriksson deltog under denna punkt med tankar om att det förhoppningsvis finns behov av att efter 
föreläsnigen diskutera klimatproblematiken. 
Styrelsen beslöt att måndagen efter föreläsningen, den 28.10 kl 18.00 bjuda in till en samtals/mingelträff  i 
Studiefrämjandets konferenslokal i hus 52 B. Lokalen är tillgänglig kl 16.00 – 22.00. Vi bör samlas lite 
innan för att fundera över frågeställningar och diskussionspunkter. 
Naturskyddsförenigen har av kommunen fått 8000 kr i bidrag till arrangemanget kring föreläsningen.  
• Affischering är klart 
• Infobroschyrer att dela ut under kvällen - Björn 
• Hjälp till vid bokbordet – Ann och Birger 
• Info via mail är utskickat 
• Moderator – Björn presenterar Naturskyddsföreningen och agerar moderator. 
• Utställning utanför – Björn fixar material, Ann och Birger 
• Studiefrämjandet kommer att köpa in en ”knappmaskin”, så att man kan göra egna knappar, tex en QR-

kod med länkar till SNF eller ngt som berör miljörörelsen. 
• Frågestund efter föreläsningen – Moa kontaktar Lina 
• ”Mickspringandet” – flera som hjälper till 
• Björn gör en inbjudan till mingelkvällen 

 
29 okt Sundsvalls barnbibliotek 13-14 

Vad händer i naturen om hösten? Vår numera traditionella barnaktivitet på biblioteket. Ann och Björn. 
Björn tar fram material 
 



31.10  Medelpads kustvattenråd 
 
1 nov Klimatmanifestation 
 
1-3.11    Kurshelg, Stockholm bla Natursnoksledare  
 
14 nov Styrelsemöte 
 
23.11 Styrelseutbildning, kl 10.00 – 16.00, hus 52 

Studiefrämjandet erbjuder en kurs i styrelsearbete. Agneta Sundgren, Bollnäs, är den som håller i kursen. 
Studiefrämjandet bjuder på fika och lunch. Naturskyddsföreningen och sportfiskarna från Timrå är 
inbjudna. Max 12 platser 
Ann och Peter vill gärna vara med. Övriga i styrelsen tillfrågas. Ann lägger ut förfrågan på FB och tar emot 
anmälningar på FB. Ann vidarebefordrar till Magnus (se nedan). 

 
30 nov Nationella Prylbytardagen (som kontrast till ”Black Friday”)  

Vilken typ av prylar? Förslagsvis köksgrejor. Vem tar hand om ev överblivna prylar? Viktigt att det i 
inbjudan framgår vad det är som ska bytas och hur stor mängd man får ta med sig, t ex så mycket som får 
plats i en papperskasse. Ann gör ett förslag till info, att används som diskussinsunderlag och som grund till 
affisch/inbjudan.  Vi diskuterar vidare vid nästa sammanträde. 

 
6 dec Klimatmanifestation 
 
12 dec Styrelsemöte 
 
31 jan Sista dag för motioner till Riksstämman 
 
20 mars 2020 Klädbytardag 
 
12-14 juni  Riksstämma i Mora 
 
Galtströmsdagen 2020 

 
6. Kamerala frågor 
Balans- och resultaträkning utskickat av Birger. 
 
7. Länskansliets roll 
Har vi några synpunkter på vilket stöd vi vill ha från Maria Danvind? 
 
8. Övriga frågor 

• Nätverk för att aktivera fler medlemmar 
• Kommunens klimatstrategi Remissvar lämnat 
• Att motivera ideella, intressant workshop på rikskonferensen 
• Kolla föreningsmail – Ingrid kontaktar Lisbeth o ber henne ändra våra mailadresser till 

naturskyddsföreningsadress 
• Naturskyddsföreningen hemsida – Färdigställandet av den nya hemsidan har dragit ut på tiden. Vi 

måste behålla den vi har ett tag till. Vi diskuterar vidare på nästa styrelsemöte. 
• Natursnokarna behöver hjälp med att förtydliga annonsering och länkning på FB. Vem länkar till 

vem - Naturskyddsföreningen och/eller Natursnokarna?  
Magnus och Peter pratar mer om detta på söndag, när de träffas på snokträffen. 
 

Info Studiefrämjandet 
Magnus Eriksson, Studiefrämjandet  
Magnus kommer inom kort ut med ett litet kompendium om hur man kan arbeta med sociala medier. 
Studiefrämjandet kan hjälpa till med marknadsföring och aktivitetsrapportering. 
Lokal finns för Studiefrämjandets räkning tillgänglig i Bredsand (hela källaren till en av huskropparna), där 
Natursnokarna och även andra Naturföreningsaktiviteter, skulle kunna hålla till. Flera aktiviteter är på gång 
där.  
Studiefrämjandet har ekonomiska medel för arbete i integrationssyfte som vi kan få ta del av.   
Magnus kommer att bli delaktig i snokverksamheten. 



Studiefrämjandet planerar att starta en kurs om hur man reparerar och syr om kläder. Symaskiner är 
införskaffade, men man saknar en kursledare. Vet vi om någon?  
 
9. Nästa möte, fikaansvarig 
 14/11 Ann 
 12/12 Lasse 
 
 
Sundsvall dag som ovan    Justeras 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare   Björn Abelsson, ordförande 
 
 


