
  
 

Protokoll styrelsemöte 2020-08-18        18.30 – 20.30  Digitalt möte  

Närvarande: Björn Abelsson, ordförande  Frånvarande: Ylva Eriksson 

Ingrid Wallin    Johanna Öhman 

  Ann Byström    Peter Sjölund  

Birger Hjörleifsson    Lars Ferster  

  Emma Höglin      

Marina Andersson

 

1. Mötets öppnande  

Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna 

 

2. Fastställande av dagordning och val av sekreterare 

Föreslagen dagordning godkändes. Sekreterare/protokollförare - Ingrid 

 

3. Protokoll från föregående möte (2020-06-11) 

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 
4. Rapporter 

• 12-14 juni Riksstämma i Mora - Inställd 

• 14 juni Fjärilsutflykt Halmmyran (Ånge)  

Fjärilsutflykten genomfördes och lockade 20 st deltagare. 

• 14 juni Klädbytardag på Alnö - utomhus 

Ann var med och organiserade klädbytardagen. Dagen genomfördes utomhus och 

lockade något färre deltagare än tidigare gånger, men blev ändå väldigt lyckad. 

• 26 juli Utflykt till Getberget med Botaniska föreningen 

   Ingen information kring detta evenemang 

• Juli Galtströmsdagen 2020 - inställd 

 

5. Kommande aktiviteter 

• 3 sept Digital Klimatworkshop Västernorrland  
Länsförbundet Västernorrland arrangerar en digital workshop med syfte att påskynda 

kommunernas klimatarbete. Maria Danvid och Björn leder planeringsarbetet och 

kommer att skicka ut infomail till alla kretsar och till alla medlemmar. Någon bör 

kontakta Fridays for future och efterhöra om de också skulle vilja vara med.  

 

Planering av höstens aktiviteter 

• Svamputflykt – vi ska bjuda med oss på Mykologernas aktiviteter. Björn kontaktar dem. 

• Fågelskådning – vi ska bjuda med oss på ornitologernas aktiviteter. Björn kontaktar dem. 

• 12 sept - Cykelutflykt - Norra delen av Alnö skulle kunna vara en bra plats. Där finns 

intressanta geologi-lokaler t ex Stornäsets fågelreservat och Smedsgården. Birger kollar upp 

lämpliga cykelvägar. Björn kollar med guidning tex ornitologer/Stornäset, geologi - Fru 

Orrhede. Samling vid Kyrkskolan på Alnö kl 10.00. Cykelturen planeras för 2-3 h. Grillning 

någonstans utmed vägen. Vi ordnar med grillplats och var och en tar med eget fika/grillmat. 

Ann skickar ut info till medlemmarna. 
• Naturfestivalen - Inställd 

• Slutet av oktober - Återbruksmässa/Smarta kartan - med återbruksbutiker Vi behöver göra 

detta i år igen. Vi skulle kunna erbjuda butiker/återbrukare  att den här dagen lyfta fram något 

extra som lockar till återanvändning.  
Till nästa möte funderar var och en över vilka butiker/återbrukare som finns och som vi skulle 

kunna ta kontakt med och erbjuda en plats på ”Smarta kartan”. På något sätt behöver vi sen 

förmedla ”Smarta kartan” till både medlemmar och andra kommuninnevånare. 

• Prylbytardag - Hölls i fjol under Miljövänliga veckan, vecka 40.  Skulle vi kunna ha den ute i 

år? Lämplig tidpunkt - slutet på augusti/början av september, t ex utanför Kulturmagasinet. 

Björn kollar ev. tillstånd. Björn kollar tält. Anna har kontaktat Jessica från SNF, som ordnade 



 

 

den förra året, men har inte fått ngt svar ännu. Ann mailar styrelsen när svar inkommit.   

Om vi ska vara ute måste vi ha tillstånd. Björn kontaktar Kulturmagasinet.  

 

• Trafikantveckan/cykelns dag – Björn kollar om kommunen tänker ha ngn dylik dag i år. 

• Förfrågan har kommit från Lena Gustavsson, Ånge Naturrum, om vi kan hjälpa till med 

aktivitet avseende vindkraftsutbyggnad. Ann svarar Lena G. och kontaktar Maria Danvind 

om det finns lämpligt vindkraftsmaterial eller kompetens från riks som vi skulle kunna 

använda oss av. 
Björn kollar lite med Maria ang utställnig på Naturum Material o vindkradftverk som naturum 

har sammanställt. 

• Ann och Emma har läst barnboken ”Rune fattar klimatet” med sina barn som referenter.  

Eftersom det är en del svåra ord i boken, är den inte så lättillgänglig för de yngsta barnen, men 

vi rekommenderar den till Snokarna och till våra unga medlemmar 
        

6. Kamerala frågor  

Det finns inte så mycket av ekonomisk karaktär att rapportera.  

Myko har till Sundsvallskretsen ansökt om ekonomiskt bidrag med 10 000 kr till en jubileumsskrift 

om naturen i Medelpad. 

Styrelsebeslut: Styrelsen beslutar bevilja Myko ett bidrag om 5000 kr, Birger meddelar detta till 

Myko.  

 

7. Övriga frågor 

• Fortsatt uppföljning av ”Hoppet”. Lars kollar med Arne Jacobsson om vi skulle kunna få 

göra ett studiebesök på hans andelsjordbruk. Vi vet inget om detta ännu. 

• Vi har fått löfte om att använda hyllutrymme i städskrubben i Studiefrämjandets lokaler. 

Björn har gjort en del fynd på hyllsidan. Birger o Björn sätter upp hyllorna nästa vecka. 

• Ann har gjort ett välkomstbrev till nya medlemmar, vilket inom kort kommer att skickas ut 

till våra nya medlemmar.  

 

8. Styrelsemöten under hösten 

22/9  18.30 – 20.30 

20/10   18.30 – 20.30 

 

9. Mötets avslutande 

Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och delaktighet i detta 

digitala möte. 
 

 

Sundsvall dag som ovan    Justeras 

 

 

Ingrid Wallin, sekreterare   Björn Abelsson, ordförande 

 

 

 

 

 

 


