
  
 

Protokoll styrelsemöte 2020-09-22        18.30 – 20.00 Digitalt möte  

 
Kallade: Björn Abelsson, ordförande                 Frånvarande: Emma Höglin 
  Ingrid Wallin    Lars Fersters 
   Birger Hjörleifsson   Peter Sjölund 
 Marina Andersson   Johanna Öhman 
       Ylva Eriksson  
      Ann Byström  
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 (2020-08-18) 

 Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 
4. Rapporter 

• Riksstämma maj-juni 2021 Besked har kommit idag om att det blir riksstämma nästa år 
i Mora i slutet av maj eller början av juni. Man planerar i två spår – en traditionell ”fysisk”  
och en digital variant. Vilken modell det blir är avhängigt ev epidemirestriktioner. Om det 
blir den digitala versionen kommer det att behövas fler dagar, för att tid till 
genomläsningar mm ska kunna ges. Det kommer inte att bli någon stämma i år. 

• Digital Klimatworkshop i Östersund - 3 sept, anordnad av Länsstyrelserna i Jämtland 
och Västernorrlands län och Östersunds kommun. Ca 20 st deltog, varav Birger var en.  

• Svamputflykt – Mykologerna hade svårt att ta emot Naturskyddsföreningen, eftersom 
man inte ville ha för många deltagare. 

• Fågelskådning – Ornitologerna hade ingen lämplig aktivitet de datum vi föreslagit. 
• Naturfestivalen – Inställd 

 
5. Planering av höstens aktiviteter 

• Förfrågan har kommit från Lena Gustavsson, Ånge Naturrum, om vi kan hjälpa till med 
aktivitet avseende vindkraftsutbyggnad. (På Naturrum har de gjort reklam för 
fjärilsutflykten) Emma har svarat Lena G. och kontaktat Maria Danvind om det finns 
lämpligt vindkraftsmaterial eller kompetens från riks som vi skulle kunna använda oss av. 
Emma har inte fått något svar. Björn tar kontakt med Maria Danvind för att höra hur det 
går.  

• Cykelutflykt - Vi skjuter på denna aktivitet till våren. 

• Återbruksmässa/Smarta kartan med återbruksbutiker. Besök olika återbruksbutiker. 
Björn påbörjar och skickar ut en lista över butiker och företag, som vi skulle kunna fråga 
om de vill vara med. Vi i styrelsen kan fylla på listan med fler butiker/förtag. 

• Klädbytardag 25 okt - Marina har varit i kontakt med Erika på Alnö om en klädbytardag 
på skolan i Ankarsvik. Den här gången kan man byta både kläder och prylar. Det kommer 
att finnas bord både utomhus på skolgården och inomhus. Marina deltar. 

• Prylbytardag – ev på Kulturmagasinet, i programsalen eller på ”torget”. Vakt i dörren 
skulle kunna släppa in lagom antal. Vi skjuter dock på denna aktivitet. 

• Trafikantveckan/cykelns dag – kommunen kommer inte att göra ngt åt detta 
• Barnaktivitet på Kulturmagasinet under höstlovet, vecka 44 – Naturskyddsföreningen 

har fått förfrågan om vi även i år skulle vilja deltaga under vecka 44 med en barnaktivitet 
tisdagen den 27.10 kl 13 – 14, och tex berätta om vad som händer i naturen under 
hösten resp våren. Björn pratar ned Peter eller Jessica från Natursnokarna om de skulle 
vara intresserade. 

 
 



 
 

6. Kamerala frågor 
Lokalhyran är bokförd, men förfallodag är den 5.10, så därför är det inte med för 
september månad. 
Ekonomin är god. De kostnader vi har förutom hyran är kostnader kring ”Hitta ut”, 5000 
kr. ”Hitta ut”-aktiviteten har under sommaren slagit väldigt väl ut. Medelpad har 360 st 
checkpoints, som alla verkar ha varit välbesökta. 
Sundsvall SNF har fått in ca 37 000 kr på Swish tack vare ”Hitta ut”-kartan. (Det står på 
kartan att om man vill, kan man swisha 20 kr till Naturskyddsföreningen Sundsvall.)  

 
7. 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. 

• Hyllutrymme i städskrubben i Studiefrämjandets lokaler. Björn och Birger har satt 
upp hyllor i städskrubben. Nu behövs ett strukturerat iordningsställande av materialet 
som finns där.  

• Björn skriver på ett yttrande kring E 14 och skickar ut till styrelsen för synpunkter. 

• Björn har skrivit ett svar ang luftföroreningar. 
 
8. Styrelsemöten under hösten 

2020 10 20  18.30 – 20.30 
2020 12 01 18.30 – 20.30 
2021 01 12 18.30 – 20.30 

 
9. Mötets avslutande 
       Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och    
       delaktighet i mötet. 
 
 
 
Sundsvall dag som ovan   Justeras 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare   Björn Abelsson, ordförande 

 
 
 

 


