Protokoll styrelsemöte 2021-01-12
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande
Ingrid Wallin
Birger Hjörleifsson
Lena Eriksson (Lars Fersters)
Marina Andersson
Emma Höglin
Johanna Öhman
Ann Byström

18.30 – 20.00 Digitalt möte
Frånvarande: Peter Sjölund
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 (2002-12-01)
Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.

4.

Rapporter
• Prylbytardag på Alnö – Marina – kläder inne i lokalen, prylar utomhus
846 plagg fick nya ägare, barn och vuxenkläder
• Tomtepimpa Sidsjön – oklart i vilken omfattning tomtar intog Sidsjöområdet

5.

Planering av vinterns/vårens aktiviteter
• Årsmötet – 23 febr kl 18.30 -Emma har gjort en blänkare om årsmötet på FB.
Årsmötet kommer att ske digitalt. Björn gör en kallelse till årsmötet och lägger ut på
hemsidan. Samma kallelse skickar Björn till Ann för vidare befordran till
medlemmarna via mail.
Björn kontaktar valberedningen
Vi funderade över att ev ha en föreläsning i samband med årsmötet. Förslag: att
tillfråga Jens Lövgren på kommunen, som ansvarar för kommunens Fauna-projektet
Lena frågar honom.
• Utflykt i spårsnö – Björn kollar hur det ser ut på Södra berget. Början av februari
skulle vara lämpligt
• Uggleutflykt i mars
• ”Omställning Njurunda” – planerar en utställning på Biblioteket i Kvissleby under
mars månad. Även en del aktiviteter kommer att ingå, bla informationsmöte om hur
villaägare skulle kunna hjälpa till att öka den biologiska mångfalden. Man planerar för
”Omställning Njurunda” digitala möten.
Omställning Njurunda har meddelat kommunen att man gärna tar hand om LONAprojektet för Njurundas del. (LONA = lokala naturvårdsprojekt) SNF kan tex bidra med
att berätta om projekten ”Rädda bina” och ”Minska lupinerna”. Ingrid inbjuds att
representera Naturskyddsföreningen i planeringsgruppen för ”Omställning Njurunda”.
• Ånge Naturrum – fortsatt hålla kontakt
• Återbruksmässa/Smarta kartan – ”Smarta kartan” finns bla i Umeå och Karlstad.
Birger kollar lite om det finns ngn som skulle kunna informera oss i Sundsvall. Ann,

•
•
•

Emma och Birger ansvarar för att blänkare läggs ut på FB och hemsidan, där vi
efterfrågar tips, tankar och deltagande kring ”Smarta kartan”.
Nackstaprojektet – inget nytt, se tidigare protokoll Vi kan hjälpa till framåt vårkanten.
Kretskonferens Y och Z län – blir digital, datum inte klart ännu, men planeras att
genomföras i februari. Info kommer!
Fridays for future- förening har bildats. Man planerar fortsatta aktiviteter under
fredagseftermiddagar, vilka kommer att aviseras på FB. Björn vidarebefordrar till vår
hemsida.

6.

Kamerala frågor
Resultat och balansräkning – bokslut inte klart ännu.

7.

Kvarstående frågor
• Fortsatt uppföljning av ”Hoppet” - Lars kollar om vi skulle kunna få göra ett
studiebesök på Arne Jacobssons andelsjordbruk någon gång i maj.
• Hyllutrymme i städskrubben i Studiefrämjandets lokaler – iordningsställande sker
när pandemirestriktionerna tillåter.
• Inloggning i medlemsregistret – klart! Ann har nu tillgång till medlemsregistret.

8.

Övriga frågor
• Kommunen inbjuder den 28.1 till en föreläsning kring el-bilar och behov av
laddstolpar. Läggs ut på vår hemsida.
• Strandskyddet – Kretsen har fått en förfrågan (remiss?) ang utredningen kring ett
differentierat strandskydd. Björn tar hand om detta.

9.

Styrelsemöten under våren
tis 2 febr 18.30 (Zoom)
tors 25 febr 18.30 (Zoom)

10. 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

