
  
 

Protokoll Styrelsemöte  2020-02-13        18.00 – 20.00  Storgatan 54 B  

Närvarande:  Björn Abelsson, ordförande    
   Ingrid Wallin, sekreterare  

Ann Byström  
                       Birger Hjörleifsson, kassör  
                       Lars Fersters 
Frånvarande: Peter Sjölund 

 Emma Höglin  
                       Johanna Öhman  
 Marina Andersson, vice ordförande 
 
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 (2020-01-09) 
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 
1. Rapporter 
15 jan Rovdjursträff med Aktiva Seniorer 14.00, Hagakyrkan Sundsvall 
Holger Daniels, viltförvaltningsdelegationen, pratade om rovdjur. Björn var också med och gav en 
del information. Naturvården och friluftslivet finns representerade i viltförvaltningsdelegationen. 
Björn är representant i viltvårdsdelegationen för friluftslivet och Wiltrud Daniels för naturvården. 
 
18-19 jan  Träff om regionala kanslierna, Hallsberg 
Riksstyrelsen har föreslagit att ansvaret för de regionala kanslierna ska flyttas till riks. Många 
länsförbund vill dock ha ansvaret kvar. Var ansvaret fortsättningsvis ska ligga kommer att 
diskuteras vidare i riksstyrelsen, på länsförbundsstämmor och på kommande riksstämma. För 
övrigt en mycket givande konferens. 
 
31 jan Sista dag för motioner till Riksstämman 
Många motioner har lämnats in. Dessa kommer att skickas ut till kretsarna under april månad. (enl 
stadgarna minst 45 dgr före riksstämman) 
 
7 feb Klimatmanifestation 
Denna gång var det ett stort deltagande. 
 
2. Kommande aktiviteter 
14 feb Klimatmanifestation kl 16.00 
Detta är en nationell manifestationsdag. 
Det finns en informell styrgrupp, där vi också har möjlighet att vara med. För tillfället har vi dock 
inte någon representant där. 
 
16 feb Friluftsfestival, Sidsjön 
Sundsvallskretsen har inte anmält något deltagande. 
 
15-16 feb Kretskonferens, Gällö 
Endast Björn är anmäld. Eva Lindberg från rikskansliet kommer att medverka. Innehållet i hennes 
föreläsning är ännu inte klart. 
 
 
 
 



27 feb 18.00 Årsmöte  
Vi diskuterade upplägget av årsmötet, tex om vi ska ha ngn typ av föreläsning, förslagsvis 
solceller. Björn pratar med Olle Bertilsson. Vi ser helst att vi kan vara i Kyrkans hus. Björn kollar. 
Fika ordnar i så fall Kyrkans hus med. Birger pratar med revisorerna. Björn ser till att kopior på 
ekonomiska papper, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns tillgängliga på årsmötet. 
Så fort platsen för årsmötet är klar, skickar Ann ut info via mail till alla medlemmar och lägger ut 
på FB. 
 
6 mars Klimatmanifestation 
 
21-22 mars Länsordförandekonferens, Stockholm  
 
28 mars Naturskyddsföreningens Klädbytardag 
Björn kollar med Kulturmagasinet om man även i år tänker ordna någon dylik dag på 
Kulturmagasinet. 
 
3 april  Klimatmanifestation 
 
14 april Vad händer i naturen på våren? Barnbiblioteket 
Björn och Ann ansvarar. 
 
24 april Klimatmanifestation 
 
26 april Snokträff Norra Stadsberget 
Nu har vi tre snokledare, Jessica, Magnus, Peter 
 
1 maj Klimatmanifestation 
 
4-5 maj Kusträddardagen 
 
9 maj Länsstämma Örnsköldsvik 
 
10 maj Snokträff Bredsand 
 
22 maj Biologiska Mångfaldens Dag 
 
24 maj Snokträff Bredsand 
 
5 juni Klimatmanifestation 
 
6 juni Nationaldagen 
Evenemang i sta`n. Hitta-ut–kartan är ett bra underlag att utgå ifrån. Kartan finns både på papper 
och elektroniskt. Vi skulle kunna ha några ”check-points” markerade, platser som är intressanta ur 
naturvårdssynpunkt. 
 
7 juni Snokträff, Klisstorpet 
 
12-14 juni Riksstämma i Mora 
 
26 juli  Utflykt till Getberget med Botaniska föreningen 
Orkidékärr! Tanken är att man ska riva upp lupiner i kärret. 
 
Juli Galtströmsdagen 2020 
 
Utöver ovanstående planeras även ännu icke datumsatta aktiviteter: 
Svamputflykt 
Fågelskådning 
Cykelutflykt, skulle kunna kombineras med t ex matlagning 
Naturfestivalen 
Återbruksmässa/Smarta kartan med återbruksbutiker 
Prylbytardag 



Trafikantveckan/cykelns dag 
 
3. Kamerala frågor  
Birger gick igenom ekonomipapprena. År 2019 har vi haft högre kostnader, eftersom vi haft en 
större verksamhet.  
 
Övriga frågor 

• Fortsatt uppföljning av ”Hoppet”. Lars kollar med Arne Jacobsson om vi skulle kunna få 
göra ett studiebesök på hans andelsjordbruk någon gång i maj. 

• Vi har fått löfte om att använda hyllutrymme i städskrubben i Studiefrämjandets lokaler. 
Björn och Birger kollar om vi har några hyllor att sätta upp. 

• Ann har gjort ett välkomstbrev till nya medlemmar, att skickas ut efter årsmötet. 
 

4. Styrelsemöten under våren 
Styrelsen beslöt följande datum för kommande styrelsemöten, företrädesvis torsdagar kl 17-19 i 
Studiefrämjandets lokaler: 18.3, 23.4, 14.5, 11.6 
Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet. 

 
5. Mötets avslutande 
Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och delaktighet, och 
speciellt tack till Ann för gott fika. 
 
 
 
Sundsvall dag som ovan    Justeras 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare   Björn Abelsson, ordförande 
 
 
 
 

 


