
  
 

Protokoll till styrelsemöte 2021-02-02        18.30 – 20.00  Digitalt möte  

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

Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna 
 

2. Fastställande av dagordning och val av sekreterare 
Föreslagen dagordning godkändes, efter justeringar kring årsmötet, som blir en egen 
punkt. Sekreterare/protokollförare – Ingrid 

 
3. Protokoll från föregående möte (2021-01-12) 

 Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

4. Årsmöte – 23 febr kl 18.30 via Zoom 

• Kallelse – utlagd på hemsidan och på FB 
Ann ombeds maila ut dagordning och program till alla som vi har mailadresser till. 
Lisbeth ombeds lägga ut på hemsidan. 

• Program – Lokalt faunaprojekt, Jens Löfgren från kommunen berättar.  

• Zoom – Björn skickar ut länk till hemsidan och FB och till dem som önskar få 
länken till sin egen mailadress. 

• Verksamhetsberättelse – Vi gick igenom synpunkter på det utskickade förslaget 
till VB. Björn gör behövliga justeringar, som vi före årsmötet mailledes tar del av 
och ev justerar ytterligare.  Emma kontrollerar bl a med Maria Danvid på 
länskansliet, olika möjligheter till digitala underskrifter, som tex Kivra och/eller 
Adobe.  

• Verksamhetsplan – Björn gör en verksamhetsplan utifrån tidigare VP och utifrån 
dagens generella diskussion kring VP. Även denna skickas mailledes före 
årsmötet till styrelsemedlemmarna för synpunkter. 

• Budget – se nedan under punkt 7! 

• Nomineringar – Antagligen blir det inga stora förändringar i 
styrelsesammansättningen. Vi har fullt förtroende för valberedningens arbete. 

 
5. Rapporter 

• ICA-kampanj – Ett nytt projekt som nyss kommit igång, initierat av riks. Projektet 
handlar om att rädda bina – via information, lyfta fram ”biprodukter” och idéer för 
hur man kan skapa bättre förutsättningar för binas fortlevnad. Vi har fått oss 
tilldelat en Ica-butik i Ånge, men kommer ev att utöka med någon/några butiker i 
Sundsvall. Finns material på riks? Vi återkommer i fortsatt diskussion i styrelsen 
och med medlemmar. 

• Rädda bina med GIF Sundsvall – Den tidigare kontakten med GIF har nu 
återupptagits. Det handlar om att skapa biologisk mångfald på gräsytor i stället 
för traditionellt sterila gräsmattor. Idrottsparken (Norrporten arena) är en aktuell 
yta att börja med. Man skulle, i samband med matcher, kunna ha olika aktiviteter 
som tex muntlig och skriftlig information kring vikten av att värna våra bin. 
Intresse hos GIF skapar ev även intresse hos media.  

• #sundsvall400toppar – en idé som friluftsfrämjandet i Njurunda och Lottie Nord 
framfört – platser som är värdefulla att besöka (toppenplatser) FB-sida och 
instagram finns – nu 800 medlemmar. Kom gärna med inlägg och bidrag! 
 

 



 

 

6. Planering av vinterns/vårens aktiviteter 

• Utflykt i spårsnö - 20 febr kl 11.00 -– promenad i skogarna kring Klingsta, 
samling vid vägen upp mot Svanäng. Johanna kollar med p-plats. Johanna lägger 
ut på FB och hemsidan. 

• Uggleutflykt 

• Faunaprojekt i tätortsnära miljöer – info på årsmötet 

• Ånge Naturrum  

• Återbruksmässa/Smarta kartan – Birger har varit i kontakt med Jonatan 
Mattebo Persson på ”Smartakartan.se”, Göteborg. Emma, Birger och ev Ann 
kommer att ha digital kontakt med honom onsdag eller torsdag denna vecka, för 
att få information kring bl a praktikaliteter kring ”Smarta kartan”.  

• Prylbytardag  

• Nackstaprojektet 

• Kretskonferens Y och Z län sön 28.2 – själva kretskonferensen och mån 1.3 - 
föreläsning om vilda bin. 
Inbjudan kommer till alla som är aktiva i kretsarbetet. Ev går den ut till alla 
medlemmar. Båda delarna sker digitalt. 

• LONA-projekt 

• Co-Grow 

• Dela överflödsfrukt/Öppen trädgård. Fruktkartan.se 

• Röja granar på Norra Stadsberget 

• Omställning Njurunda Utställning i mars 

• Vad händer i naturen på våren 

• Fridays for Future 
 
7. Kamerala frågor 
 Resultat och balansräkning har skickats ut av kassören. 

Beslut: Styrelsen beslutade om sponsring av Hitta-ut-kartan med 5000 kr. Detta gäller 
retroaktivt för år 2020. 
Beslut: Styrelsen beslutar lämna bokslut med verifikationer till revisorerna. Se utskick 
från kassören!   

  
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.  
 

9. Övriga frågor – Inga övriga frågor 
 
10. Styrelsemöten under våren 

tors 25 febr 18.30 (Zoom) konstituering av den nya styrelsen. Den nya styrelsen 
bestämmer datum för kommande möten.  

 
11. 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 
 


