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Organisationsnummer Adress 
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  852 30 Sundsvall 
 

Plusgiro Hemsida 
79 35 21 – 6 https://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/NaturskyddsforeningenSundsvallAnge 
https://www.facebook.com/natursnokarnasundsvall. 
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Styrelsen 
Styrelsen som valdes på årsmöte den 27 februari 2020 har bestått av 7 ordinarie 
ledamöter och 3 suppleanter: 
 
Björn Abelsson, vald på 1 år, ordförande  
Ingrid Wallin, vald på 2 år 2020, sekreterare 
Ann Byström, vald på 2 år 2020, ledamot 
Emma Höglin, vald på 2 år 2020, ledamot 
Lars Festers, vald på 1 år 2020 
Marina Andersson, vald på 2 år 2019, vice ordförande 
Birger Hjörleifsson, vald på 2 år 2019, kassör 
Johanna Öhman, suppleant  
Ylva Eriksson, suppleant 
Peter Sjölund, suppl. 
Fältbiologerna har även detta år varit utan representant. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda styrelsemöten. (2020-01-09, 
2020-02-13, 2020-04-23, 2020-06-11, 2020-08-18, 2020-09-22, 2020-10-20, 2020-12-01).  

Revisorer har varit Jan Bengtson och Per Helttunen. Revisorssuppleanter har varit Jan-Olof 
Tedebrand och Hans Erik Olsson. 

Valberedning har varit Jan Bengtson och Jan-Olof Tedebrand.  

Kretsen hade 2020 1759 medlemmar. 

I Länsförbundet Västernorrland har kretsen representerats av Björn Abelsson och Ylva 
Eriksson. 

I Medelpads kustvattenråd, en del av Västernorrlands vattenmyndighet, har kretsen detta år 
ej representerats. 

I kommunens och Naturskyddsföreningens Naturskyddsfond representeras kretsen av Jan-
Olof Tedebrand och Björn Abelsson. Sedan 2018 har en avveckling av fonden inletts. 
Avvecklingen pågår fortfarande. 

I kommunens Natur- och friluftsråd representeras kretsen av någon styrelsemedlem vid 
träffarna. 

Program kommer ut på vår hemsida (http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se), vår 
facebooksida (https://www.facebook.com/NaturskyddsforeningenSundsvallAnge), via e-post 
och ibland via Natur- och friluftsrådet. 

Kretsens hemsida uppdaterades under året av Lisbeth Jakobsson. 

Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens studieförbund. Alla föredrag och utflykter sker i 
samarbete med Studiefrämjandet. 

Skrivelser 
Vi har yttrat oss över en del planer för naturreservat, vägar, järnvägar, kraftledningar och 
vindkraftsanläggningar. Vi har skrivit insändare om E14 genom Sundsvall 
. 
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Aktiviteter under året 
2020 har varit ett svårt år för de allra flesta verksamheter. Coronapandemin och de 
restriktioner som följt av den har omöjliggjort det mesta av det som vi hade planerat. 
Årsmötet kunde genomföras som vanligt den 27 februari, men efter det har nästan alla 
aktiviteter varit inställda eller digitala. Aktivitetslistan ser ut så här: 
 
14 feb Klimatmanifestation kl 16.00 
16 feb Friluftsfestival, Sidsjön 
15-16 feb Kretskonferens, Gällö 
27 feb Årsmöte  
6 mars Klimatmanifestation 
28 mars Naturskyddsföreningens Klädbytardag - Inställd 
3 april  Klimatmanifestation – Inställd 
14 april Vad händer i naturen på våren? Barnbiblioteket – Inställd 
24 april Klimatmanifestation Inställd 
26 april Snokträff Norra Stadsberget 
1 maj Klimatmanifestation Inställd 
4-5 maj Kusträddardagen - Inställd 
9 maj Länsstämma Örnsköldsvik Genomförd som fjärrmöte 
17 maj Snokträff Bredsand 
22 maj Biologiska Mångfaldens Dag 
24 maj Snokträff Inställd 
5 juni Klimatmanifestation Inställd 
7 juni Snokträff Klisstorpet 
6 juni Nationaldagen  - Inställd 
12-14 juni Riksstämma i Mora - Inställd 
14 juni Fjärilsutflykt Halmmyran (Ånge) 20 st deltagare. 
14 juni Klädbytardag på Alnö - utomhus 
26 juli   Utflykt till Getberget med Botaniska föreningen 
Juli  Galtströmsdagen 2020 – inställd. 
3 sept  Digital Klimatworkshop i Östersund - Birger deltog,   

Naturfestivalen – Inställd 
24 okt  Prylbytardag  Ankarsviks skola på Alnö inomhus och prylbyte utomhus. 
27 okt Aktivitet på barnbiblioteket Vad händer i naturen på hösten. 
 

Klimatarbetet 
Som framgår av de aktiviteter vi planerat under året har det varit ett stort fokus på 
klimatfrågan. 

Natursnokarna 
Våra ledare för Natursnokarna har hållit två träffar under 2020. Två träffar blev inställda. Vi 
har nu tre snokledare, men det har varit svårt att få barn och föräldrar till träffarna. Vi måste 
bli bättre på att föra ut information om Natursnokarna i samband med övriga arrangemang 
som vi genomför. Inte minst borde träffarna på Barnbiblioteket kunna fungera som reklam för 
Natursnokarna. Natursnokarna har en egen facebooksida, 
https://www.facebook.com/natursnokarnasundsvall. 
 

Miljövänliga veckan 

Även 2020 års Miljövänliga Vecka handlade om återanvändning. Aktiviteter genomfördes inte 
under vecka 41 utan ersattes av ovan nämnda, klädbyten, prylbyten och information om 
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laga, låna, byta, hyra i stället för att köpa nytt har fungerat bra och engagerat både 
arrangörer och deltagare. 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god, till stor del beroende på små utgifter. Årets resultat är 
c:a 400 kr. Föreningen har 116.000 kr i eget kapital. 

Årsredovisningen 2020 medföljer som separat bilaga.  

 
Sundsvall 2020-02-23 
 
 
 
Björn Abelsson, ordförande  Marina Andersson, vice ordf 
 
 
 
Ingrid Wallin, sekreterare Birger Hjörleifsson, kassör  
 
 
 
Ann Byström, ledamot Emma Höglin, ledamot 
 
 
 
 Lars Fersters, ledamot  Johanna Öhman, suppleant 
  
 
 
Peter Sjölund, suppleant  Ylva Eriksson, suppleant 
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