
  
Storgatan 54B 
852 30 Sundsvall 
 
PROTOKOLL Styrelsemöte  2019-11-14,        18.00 – 20.00  Storgatan 54 B  
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande   

 Ingrid Wallin, sekreterare  
 Moa Eld Isaksson  
 Ann Byström (Fikaansvarig) 
 Emma Höglin  
 Lars Fersters  

 Birger Hjörleifsson, kassör 
Frånvarande:  Johanna Öhman 

  Marina Andersson, vice ordförande  
  Peter Sjölund 
 

1. Mötets öppnande  
Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna 

 
1. Fastställande av dagordning och val av sekreterare 
Föreslagen dagordning godkändes. Sekreterare – Ingrid 
 
2. Protokoll från föregående möte  
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.  
 
3. Rapporter 
Möte med GIF Sundsvall 
Inget möte bokat ännu 
 
16 okt Ice on Fire - Miljöpartiet anordnare 
Lars deltog. Filmen var bra. 
 
20 okt Natursnokarna 9.30 – 11.30 
Ingen rapport 
 
19-20/10 Länsordförandekonferens Dalarna 
Frågorna som togs upp berörde bla de regionala kanslierna. Det finns en stor enighet om att man vill ha kvar 
de regionala kanslierna, men man har olika uppfattning om var arbetsgivar- och ledningsansvaret ska ligga. 
Se vidare pkt 6 nedan! 
 
21 okt Föreläsning ”Hoppet” Johan Ehrenberg 
Mycket god uppslutning och övervägande positiva recensioner. 
 
28 okt Uppföljningsmöte Hoppet 
Kom lite drygt 10 personer, och flera goda idéer lyftes, bl a att samarbete förstärker ett framgångsrikt 
arbete. Lena Eriksson, Fridays for future, vill gärna vara kontaktperson för samarbete. Moa tar kontakt med 
Lena via mail. 
Fakturering och bidragsutbetalning är klara, och går jämnt upp. 
 
29 okt Sundsvalls barnbibliotek 13-14 
Vad händer i naturen om hösten? Vår numera traditionella barnaktivitet på biblioteket. 
Många barn och mycket aktiviteter. 
 
31 okt Medelpads kustvattenråd Uppskjutet till 27 nov 
 
1 nov Klimatmanifestation 
Oklart hur många som var med 



 
1-3 nov Kurshelg Naturskyddsföreningen Tollare 
Moa var med. Fortsättningsvis, tex inför riksstämman skulle vi gemensamt kunna ha en brainstorming kring 
ämnen att skriva motion/er om. Vi borde också gå igenom lagda motioner, och fundera över 
ställningstagande för desamma. Vid ett sådant tillfälle är det viktigt att de som ska företräda kretsen på 
stämman deltager och/eller informeras.  
 
12 nov Solenergiceller  – kommunen anordnare 
Konkreta tips om hur och var man köper och sätter upp solceller mm. 
 
4. Kommande aktiviteter 
18 nov Energi- och klimatstrategi, länsstyrelsen Härnösand 11.30 – 12.30 
Redovisning av regionens klimatstrategi 
Björn och Birger åker dit. 
 
23 nov Styrelseutbildning Studiefrämjandet 
Inställt pga för få anmälda. Nytt datum fastställt till den1 febr 2020. 
 
27 nov Medelpads kustvattenråd 
 
29 nov  Global Klimatmanifestation kl 16.00 
Utgår från torget 
 
30 nov Nationella Prylbytardagen (se Anns mail) 10.30-14.30 
Torget, kulturmagasinet är bokat. Ev blir programsalen bättre. Ann/Moa lägger ut info på FB, formuleras 
som ett evenemang. Texten används även på affischer, som Studiefrämjandet ombeds skriva ut. Birger sätter 
upp affischerna. 
Prylar som kan byta ägare: ”Köksartiklar och leksaker”, dock ej plastleksaker äldre än 2013. 
Mottagning av prylar 10.30-11.30. Utlämning från kl 12. Björn kollar med riks om det finns 
inlämningsbiljetter och affischunderlag. Sista timmen är det gratis att förse sig av resterande prylar. 
Önskemål om att de som har saker att lämna in, ska meddela detta i förväg. (Underlättar vår planering) 
Ev överblivna saker lämnas till Kupan/Erikshjälpen eller svenska kyrkan. Ingrid kollar inlämningsställe. 
Björn och Emma hjälper till. 
 
5 dec Kaboom Café, Kulturmagasinet 9.30-11.30 
En stor träff ordnas (oklart vem som står ansvarig) för främst ungdomar, i syfte att de ska kunna bli mer 
aktiva i det sociala livet i kommunen. 
Styrelsen var osäker på hur man skulle ställa sig till denna inbjudan. Björn skickar ut mailet till styrelsen 
och fältbiologerna. Vi funderar. 
 
6 dec Klimatmanifestation kl 16.00 
Utgår från torget. 
 
10 dec Regionalt skogsprogram  
 
12 dec Styrelsemöte 
 
15 jan Rovdjursträff med Aktiva Seniorer 14.00, Hagakyrkan Sundsvall 
SNF har fått inbjudan, via Maud Mellander, om att vara med på en träff med Aktiva Seniorer och prata om 
rovdjur - livskraftiga stammar, inventeringar, skydd, jakt, ev konflikter mm. Det blir Holger Daniels som 
kommer att vara med och informera om rovdjur. Styrelsen ser positivt på att man blir tillfrågad i olika 
miljöfrågor.  
 
16 jan Styrelsemöte 
 
31 jan Sista dag för motioner till Riksstämman 
 
20 mar Klädbytardag 
 
12-14 juni Riksstämma i Mora 
Förslag om att vi träffas och spånar på ev motioner.  



 
Galtströmsdagen 2020 
 
 
5. Kamerala frågor 
Kvitton på utlägg lämnas till Birger. 
 
6. Länskansliets roll 
Riks tar i januari beslut kring länskansliernas fortsatta vara eller icke vara. Västernorrland vill ha kvar sitt 
länskansli, men lämnar helst över arbetsgivarrollen till riks. Arbetsledarrollen har vi däremot gärna kvar. 
Maria Danvind är verksamhetsutvecklare på Västernorrlands regionkansli i Sollefteå. Staffan Landström, 
Örnsköldsvik, är arbetsledare för Maria Danvind. 
 
7. Övriga frågor 

• Fortsatt uppföljning av ”Hoppet” – Det har på FB kommit in många synpunkter efter ”Hoppet”- 
träffen, främst ang solceller. Lars kommer att vara kontaktlänk till Arne Jakobsson om en infoträff 
tillsammans med klimataktionen. 

• Moa kommer att lämna styrelsearbetet efter nyår pga flytt till Luleå. 
• Viktigt att vi kommunicerar med valberedningen om vad vi vill ha för kompetens i styrelsen. Vi 

skulle också kunna annonsera i pressen, på hemsidan och i FB.  
Björn kontaktar valberedningen i frågan. 

• Tack till Ann för kvällsfika med gott hembakat bröd och smarrig kaka. 
 
8. Nästa möte, fikaansvarig 
 11/12 Julfest i SOK-stugan Sidsjön – öppet för alla SNF-medlemmar - knytkalas  
 Moa lägger ut info på FB. Anmälningar tas emot av Björn. 
 Första styrelsemötet nästa år torsdag 16 jan kl 18.00 – 20.00 Fika - Birger 
 
 
 
 
Sundsvall dag som ovan    Justeras 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare   Björn Abelsson, ordförande 
 
 
 
 


