
  
 

Protokoll styrelsemöte 2020-10-20        18.30 – 20.00  Digitalt möte  

 
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande Frånvarande:Lars Fersters 
  Ingrid Wallin    Peter Sjölund 
 Ann Byström     Johanna Öhman 
 Birger Hjörleifsson    Marina Andersson 
      Ylva Eriksson 

Emma Höglin
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 (2020-09-22) 

 Föregående protokoll genomgicks, godkändes efter att skrivningen om Swish tagits bort 
och lades därefter till handlingarna. 
 

4. Rapporter 

• Riksstämma maj-juni 2021 – Riksstyrelsens förslag är att den ska genomföras 
som planerat.  

• Brev till riksstyrelsen från 20 länsförbund (bilaga) – Brevet handlar om att 
riksstyrelsen bör förankra alla större beslut ute i länsförbunden. Innehållet i 
skrivelsen och ev extra riksstämma kommer att diskuteras vidare på nästa 
länsordförandekonferens den 14.1. Ev synpunkter från kretsen lämnas till lf:s 
ordförande Björn A. 

• Integrationsutflykt Nacksta – Sidsjön (bilaga) - Ca 50-60 deltagare. Ev blir det fler 
liknande träffar. 

• Remissvar E14 – Björn har lämnat in ett inlägg från Naturskyddsföreningen, som 
går ut på att det inte behövs någon ny sträckning för E14. Ang de framlagda 
alternativen, är det alternativet söder, som Naturskyddsföreningen inte vill ha, då 
det södra alternativet gör alltför stora ingrepp i naturen och blir en onödigt stor 
ekonomisk kostnad. 

• Fridays For Future – De månadsvisa manifestationerna har återupptagits från och 
med oktober, första fredagen i månaden. Startpunkt med klockslag och plats är 
ännu inte klart, men kommer efter beslut att annonseras via FB. 

 
5. Planering av höstens aktiviteter 

• Ang aktivitet på Ånge Naturrum avseende vindkraftsutbyggnad råder oklarhet kring 
arrangemanget. Björn kollar med Maria Danvid. 

• Återbruksmässa/Smarta kartan med återbruksbutiker – på grund av oklarheter 
kring pandemirestriktioner har vi ännu inte haft någon aktivitet, men vi hoppas kunna 
återkomma.  

• Prylbytardag – På grund av pandemirestriktioner skjuts denna dag framåt i tiden. 

• Trafikantveckan/cykelns dag - inställd 

• Aktivitet på barnbiblioteket 27/10 13-14 – Kommer att genomföras med en gräns 
för antalet barn på 8-10. Oklart om snokledarna kan vara med. Björn kollar. 
 

Vi behöver alla fundera över aktiviteter som vi skulle kunna genomföra under vintern och 
våren! 

 
6. Kamerala frågor 
Intäkter – medlemsåterbäringen 
Utgifter – lokalhyra och bidraget till Mykologerna  



 

 

Björn har fått information om att vi kommer att få del av ett arv från David Elis Sundström. 
Birger tar kontakt med familjens jurist för mer information. 
 
7. Övriga frågor 

• Fortsatt uppföljning av ”Hoppet” - Björn kollar med Lars om Naturskyddsföreningen 
skulle kunna få göra ett studiebesök på Arne Jacobssons andelsjordbruk någon 
gång i maj.  

• Hyllutrymme i städskrubben i Studiefrämjandets lokaler – iordningsställande av vårt 
material är inte åtgärdat ännu. 

• Inloggning i medlemsregistret - Ann har sökt Gert på rikskansliet ang inloggning i 
medlemsregistret, men inte fått någon återkoppling. Ann gör ett nytt försök att nå 
Gert. 

• Kläd- och Prylbytardag - Ann kommer att deltaga på prylbytardagen den 25.10 på 
Alnö. 

 
8. Styrelsemöten under hösten 

1/12 18.30 – 20.30 
12/1 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 

 
 
 


