
  
 
Protokoll - Styrelsemöte  2020-01-09        18.00 – 20.00  Storgatan 54 B  
Närvarande:  Björn Abelsson, ordförande  
  Marina Andersson, vice ordförande  
   Ingrid Wallin, sekreterare  

                Birger Hjörleifsson, kassör fikaansvarig)  
Johanna Öhman 
Ann Byström  
Lars Fersters 
Emma Höglin  
Jn-Olof Tedebrand, valberedare 
Jan Bengtson, valdeltagare 

Frånvarande: Peter Sjölund  
 
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 (2019-11-14) 
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
Lars har kontaktat Arne Jakobsson, angående solceller. Han ser gärna att Naturskyddsföreningen tar kontakt 
med honom för diskussion som en uppföljning av Hoppet uppförande/uppsättning av solceller.  
 
4. Rapporter 
18 nov Energi- och klimatstrategi, Härnösand 
Birger och Björn deltog. 
Mötet var mest en paneldiskussion och redovisning av den framtagna strategin för energi och klimat som 
Länsstyrelsen tagit fram. 
 
23 nov Styrelseutbildning Studiefrämjandet 
Inställt pga för få anmälda. 
 
27 nov Medelpads kustvattenråd 
Jan Bengtson deltog. Länsstyrelsen berättade bl a om att man flugit med drönare över några kustområden, 
vilket kan ge info kring bottnar och skeenden i de kustnära områdena. 
 
29 nov  Global Klimatmanifestation kl 16.00 
 
30 nov Nationella Prylbytardagen 10.30-14.30, Kulturmagasinet 
Ann höll i trådarna. Mycket lämnades in och många saker bytte ägare. Hela evenemanget genererade 
positivitet. Det uppfattades som mycket välordnat och givande, vilket gav stor eloge från Kulturmagasinet. 
Styrelsens tack till alla som var med i arbetet! 
 
5 dec Kaboom Café, Kulturmagasinet 9.30-11.30 
Ingen från kretsen deltog. 
 
6 dec Klimatmanifestation kl 16.00 
 
10 dec Regionalt skogsprogram  
Ingen från kretsen deltog. 
 
11 dec Julfest i SOK-stugan Sidsjön  
Ett fåtal styrelsemedlemmar deltog. Det föregående styrelsemötet fick dock ställas in pga för få 
styrelseledamöter var på plats. 



 
 

5. Kommande aktiviteter 
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.  
 
18-19 jan  Träff om regionala kanslierna, Hallsberg 
Alla länsförbund i norra Sverige är inbjudna. Riksförbundets inställning är att riks tar över skötseln av de 
regionala kanslierna. 
 
31 jan Sista dag för motioner till Riksstämman 
Ännu har inte kretsen förslag på någon motion till riksstämman. Nomineringar till riksstyrelsen ska också 
vara inne den 31 jan.  
 
7 feb Klimatmanifestation 
 
14 feb Klimatmanifestation (?) 
Inte ännu klart om Sundsvall vill/ska vara med i den nationella manifestationen den 14.2. 
Lars föreslår att vi skulle kunna ha en banderoll med ett tydligt budskap/paroll ang klimatet. 
Styrelsen beslutade uppdra åt Lasse att göra en skylt/banderoll med texten ”Inga skattepengar till flyget” 
med underskrift Naturskyddsföreningen. Lars erbjöds sig också att göra SNF-falken i metall, att användas 
till banderollen. 
 
15-16 feb Kretskonferens Gällö 
Alla aktiva medlemmar i Jämtland och Västernorrland är inbjudna för att diskutera engagemang och 
aktiviteter i de lokala naturskyddsarbetet. Björn och ev några ytterligare kommer att delta. 
 
27 feb Årsmöte  Förslag till verksamhetsberättelse bifogas. 
Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas den 27 febr kl 18.00 i Studiefrämjandets lokaler. 
Johanna och Emma ansvarar för förtäring. Program – ev Holger Daniels om rovdjur eller Arne Jakobsson alt 
Olle Bertilsson, att berätta om solceller. I så fall blir det Kyrkans hus. Björn och Lasse kontrollerar med de 
föreslagna föredragshållarna. 
Frågor från valberedningen: 
Styrelsen består av 6 ordinarie, inkl ordf, och 4 suppleanter. Valberedningen ger Björn en stor eloge i sitt 
förtroendeuppdrag som ordförande. ”Björn är både kunnig, engagerad och duktig debattartikelskrivare.”  
Johanna vill gärna byta sitt ordinarieskap till att vara suppleant.  
Efter diskussion på styrelsemötet står det klart att det inför årsmötet saknas en styrelsemedlem, som 
ersättare för Moa. 
Vi behöver också en ytterligare styrelserepresentant till länsförbundet 
Kretsen har ca 1960 medlemmar. 
Valberedningen vill fortsättningsvis ha styrelseprotokollen. 
 
 6 mars Klimatmanifestation 
28 mars Stora nationella Klädbytardagen 2020 

Kretsen kommer att deltaga, antagligen på Kulturmagasinet. Marina kollar. 
3 april  Klimatmanifestation 
14 april Vad händer i naturen på våren? Kulturmagasinet 
24 april Klimatmanifestation, internationell 
1 maj Klimatmanifestation 
4-5 maj Kusträddardagen (Håll Sverige rent) 
9 maj Länsstämma Örnsköldsvik 

Antagligen på Köpmanholmen med studiebesök i en restaurerad lövskog 
22 maj Biologiska Mångfaldens Dag 
5 juni Klimatmanifestation 
6 juni Nationaldagen 
12-14 juni Riksstämma i Mora 
26 juli  Inbjudan av botaniska föreningen till en gemensam träff  



– studiebesök i orkidékärret på Getberget i Ånge och borttagande/grävning av lupiner som 
kommit in i kärret. 

Juli Galtströmsdagen 2020 
 Naturskyddsföreningen är med i en arbetsgrupp kring Mångfaldsparken. 
 Naturfestivalen 
 Ev återbruksmässa 
 Prylbytardagen 
 Fågelskådning 
 Cykelutflykt 
 Trafikantveckan/cykelns dag 
 
6. Kamerala frågor 
Birger påpekar att ev ekonomiska krav måste lämnas in med det snaraste till Birger. 
Trots att året gått med förlust, tack vare flera evenemang, har vi ändå bra med pengar i kassan.  

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. 

 
8. Styrelsemöten under våren 
Torsdagar i första hand, om inte det passar med Studiefrämjandet blir det tisdagar. Nästa möte 13.2 kl 18.00 
- 20.00 Ingrid kollar med Studiefrämjandet om lokal. Vid nästa styrelsemöte bestäms datum för terminens 
kommande styrelsemöten. 

 
9. Mötets avslutande 
Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och delaktighet, och speciellt 
tack till Birger för gott fika. 

 

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

 


