Protokoll styrelsemöte 2021-05-25
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande
Ingrid Wallin
Birger Hjörleifsson
Ann Byström
Emma Höglin

18.00 – 20.00 via Zoom
Frånvarande: Peter Sjölund
Lars Fersters
Ylva Eriksson
Johanna Öhman

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 (2021-02-02) och årsmötet
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.
Årsmötesprotokoll – Det ojusterade årsmötesprotokollet är utskickat till
styrelsemedlemmarna.
4. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerade sig enl följande:
Björn Abelsson - ordförande (vald på årsmötet)
Vice ordförande – vakant
Ingrid Wallin - sekreterare
Birger Hjörleifsson - kassör
Ansvarig för Facebook – vakant
Ansvarig för Instagram - vakant
Ansvarig för hemsidan – vakant
Ansvarig för medlemsregistret - Ann
5. Teckna firma
Styrelsen beslutade att ordförande Björn Abelsson, och kassör Birger Hjörleifsson, får
mandat att var för sig teckna firma.
Birger ser till att logistiken fungerar vad gäller styrelseledamöternas underskrifter av
verksamhetsberättelsen.
6. Riksstämman 26 maj – 2 juni
Anmälda till stämman är Björn, Birger, Ylva och Emma. Björn och Ylva är kretsens
ombud.
Björn föredrog i stora drag de motioner som inkommit till stämman.
7. Rapporter
• ICA-kampanj – Björn tar kontakt med den ICA-butik i Ånge, som visat intresse
för att vara med i kampanjen ”Rädda bina” (Det är ICA-stiftelsen som tagit initiativ
till ett samarbete mellan ICA-handlare och Naturskyddsföreningen. Primärt är det
ICA-handlarna som är målgruppen, sekundärt kunderna.)
• Rädda bina med GIF Sundsvall
Björn kommer inom kort att träffa företrädare för GIF om vad/hur man kan göra
för att hjälpa och stötta bina.
• Utflykt i spårsnö
Lyckad träff med ca 12 deltagande och flera fynd av spår.
• ”Omställning Njurunda” hade under mars månad en utställning ”Odla för
mångfald” där Ingrid deltog med en bildföreläsning kring Operation Rädda bina.
• Bombmurklor i maj vid Ljustorpsån – Inställt

8.

Planering av kommande aktiviteter
• Ånge Naturrum – ev kan vi ha ett samarbete kring ICA-kampanjen
• Återbruksmässa/Smarta kartan

Birger haft möte med en av initiativtagarna, men fn har arbetet för vår del kring
återbruksmässan legat lågt. Det är ett stort arbete som ekonomiskt ligger kring ca
60 000 – 70 000 kr, vilket visar på att kretsen inte kan ta det ekonomiska ansvaret.
•
•

Prylbytardag – planeras under hösten
Nackstaprojektet

Naturskyddsföreningen har erbjudit sig att bidra under våren och sommaren, men
vi bestämde inget konkret just nu. Flera föreningar är delaktiga, med aktiviteter
varje vecka.
•
•
•
•
•
•
•

LONA-projekt
Co-Grow
Dela överflödsfrukt/Öppen trädgård. Fruktkartan.se
Röja granar på Norra Stadsberget
Fridays for Future – kommer inom kort att ha ett konstituerande årsmöte
Ev cykelutflykt med mat– inget är ännu planerat
Inventering av brandfält i Jämtgaveln - 1 aug, Naturskyddsföreningen är

medarrangörer
9.

Kamerala frågor
Inga transaktioner har förekommit.

10. Remisser
• E14 – Vi har svarat att man inte ska bygga om E14, utan bygga mitträcke i stället.
• Ostkustbanan – Vi tillstyrker det östliga alternativet, vilket ger mindre miljöintrång.
• Vindkraft i havet– Viktigt att ta extra försiktighetsåtgärder vad gäller oljespill
• Förnyelse av koncession av ledning - Vi svarade att vi inte har tillräckligt med
kunskap för att kunna ge ett relevant svar i ärendet.
Kvarstående frågor
• Fortsatt uppföljning av ”Hoppet”
• Hyllutrymme
11. Övriga frågor
• Aktivitetsgruppen ”Jubel” har inför nationaldagen bett om hälsningar från olika håll på
fina platser att besöka i Sundsvall. Ingrid tar hand om detta.
12. Styrelsemöten under våren
Avslutande möte på Norra berget – 21 juni kl 17.oo Björn fixar fika. Var och en tar egen
dricka. Björn skickar ut inbjudan och kartskiss om plats.
Höstens första möte - mån 23.8 kl 18.00 förhoppningsvis i Studiefrämjandets lokaler.
13. Mötets avslutande
Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och
delaktighet.
Sundsvall dag som ovan

Ingrid Wallin, sekreterare
Justeras

Björn Abelsson, ordförande

Birger Hjörleifsson, kassör

