
  
 

Protokoll styrelsemöte 2020-12-01        18.30 – 20.00  Digitalt möte 

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

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 (2020-10-20) 

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

4. Rapporter 

• Riksstämma maj-juni 2021 – Riksstyrelsens förslag är att stämman ska genomföras digitalt i början 
av maj. Beslut dock ej fattat än. Ev delas den upp i två tidpunkter. Ny möjlighet att motionera och 
nominera. Om det blir en fysisk stämma blir den i början av juni i Mora. Om det blir en digital blir det 
i början av maj. Handlingar som skickades ut förra året gäller fortfarande ev kan några justeringar 
tillkomma. 
Riks har beslutat att avsätta mer pengar till länskanslierna, så att man kan tillsätta en 
länsdistriktstjänst på 100%. 

• Fridays For Future – I Sundsvall har man valt att bilda en förening av Fridays for Future. Intresse för 
att vara medlem kan lämnas via FB. Digitalt föreningsmöte nu på fredag. 

• Aktivitet på barnbiblioteket genomfördes av Björn 27/10 kl 13-14. Få deltagare p.g.a. endast 
föranmälan, roligt för dem som var med. 

• Prylbytardag den 24/10 i Ankarsviks skola på Alnö – Klädbyte inomhus och prylbyte utomhus. 
Oklart om Ann deltog på prylbytardagen. 

• Emma deltog på mötet med Sundsvalls natur- och friluftsråd. Bl a informerades om LONA-projektet 
(lokalt naturvårdsarbete) och om öppettider och tillgänglighet till kommunens olika stugor. 
Friluftsfestivalen är inställd. Det kommer att tomtepyntas i skogen vid Sidsjön under hela december 
och ev kompletteras med sagor. Kommunen kommer att satsa mer på Friluftscentrat på Södra 
berget, till fördel både för kommuninnevånare och för turister. 

 
5. Planering av vinterns/vårens aktiviteter 

• Utflykt i spårsnö 

• Uggleutflykt, gärna i samarbete med ornitologerna 

• #sundsvall400toppar (idé från Lotte Nord) Tanken är att man ska få innevånare att hitta till och 
lägga ut bilder på upplevelsetoppar för att få fler att söka sig ut i naturen.  

• Faunaprojekt i tätortsnära miljöer – ett LONA-projekt. Vi har blivit tillfrågade om vi kan/vill medverka 
ang vilka miljöer inom Sundsvalls kommun där man behöver förstärka den biologiska mångfalden, 
tex genom att plantera växter. Emma deltar gärna i kommande träffar. 

• Ånge Naturrum  

• Återbruksmässa/Smarta kartan – ligger på utvecklingsstadiet. Naturskyddsföreningen skulle kunna 
stötta och göra reklam för rekoringen och även för olika typer av ”öppna din trädgård”. 



 
 

• Prylbytardag – framåt hösten 

• Nackstaprojektet – Det finns en grupp i Nacksta, som jobbar för ökat naturintresse bland de boende 
där. 

• Kretskonferens Y och Z län – blir antagligen digital. Har vi förslag på föreläsning? Fundera! 

• Årsmöte – Vi planerar för ett digitalt årsmöte. Om det blir möjligt, skulle man kunna kombinera 
fysiskt och digitalt möte. Vi beslutade att hålla årsmötet tis 23.2 kl 18.30. Är det möjligt med fysiskt 
möte, räknar vi med att använda oss av Studiefrämjandets lokaler. Björn kollar tillgänglighet. 

• LONA-projekt (lokalt naturvårdsarbete) – det är bara kommunen som kan söka dessa statliga 
pengar, men man vill gärna ha samarbete med ideella organisationer. Fundera på idéer! 

• Co-Grow – dela trädgård 

• Dela överflödsfrukt/öppen trädgård – Birger kollar med andra kommuner om det finns förslag, som 
vi kunde kopiera. Kolla fruktkartan.se! Läggs ut på vår hemsida. 

• Man ska ta bort en del granar på Norra berget. Björn kollar med kommunen om man skulle kunna 
märka ut och erbjuda Sundsvallsborna att komma och hämta sin julgran där. 
 

6. Kamerala frågor 
 Avsaknad av aktiviteter genererar ringa eller inga kostnader. 

Tidigare nämnda arv – utredningar om arvtagare är klar, men inte storleken på utdelningen. 
 
7. Suppleanter till Sundsvalls Naturskyddsfond 

Fonden håller på att avvecklas, men det tar lite tid och till dess måste det finnas en fulltalig styrelse. 
Ordinarie ledamöter är Björn Abelsson, Andreas Aronsson och Jan-Olof Tedebrand. 

 
Ersättare är Lena Almén, Roy Resare och Charlotte Tingsjö. Då Lena flyttat och Charlotte inte längre 
är aktiv i föreningen behöver vi utse två nya ersättare. Birger Hjörleifsson och Ingrid Wallin utses till 
ersättare. 

 
8. Kvarstående 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. 

 
9. Övriga frågor – inga övriga frågor rapporterades 
 
10. Styrelsemöten under våren 

12/1 18.30 – 20.30 

 
11. Mötets avslutande 
       Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och    
       delaktighet i mötet. Vi tillönskade varandra en God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
 
 
Sundsvall dag som ovan   Justeras 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare   Björn Abelsson, ordförande 
 
 
 
 

 

 


