
  
Protokoll styrelsemöte 2021-09-06        18.00 – 20.00 Storgatan 54  

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

3. Protokoll från föregående möte (2021-05-25)  
  Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

4. Arbetsfördelning i styrelsen 
Styrelsen kompletterade ansvarsområden enligt följande: 
Ansvarig för Facebook – Ann samt vakant 
Ansvarig för Instagram – Vi pausar Instagram f.n 
Ansvarig för hemsidan – Vi pausar hemsidan f.n i avvaktan på ny hemsidestruktur från riks 
Ansvarig för medlemsregistret och mailavläsare – Ann samt vakant 
 

5. Rapporter 

• Riksstämman 26 maj – 2 juni 
            Björn rapporterade från kongressen. Fungerade bättre än väntat. Fler som normalt  
            inte brukar närvara var med. Riksstyrelsen hade lite svårare att få igenom sina förslag.  
            Viktigast var resurstilldelningen - mer resurser till lokalt och regionalt arbete. 

• ICA-kampanj – Ingen medlem i Ånge villig att jobba med detta. Pausat f.n. i och med 
detta 

• Rädda bina med GIF Sundsvall  
             GIF:s Tomas Jansson är kontaktperson som Björn haft kontakt med. Vi kan vara med  
                   att dela ut material vid matcher samt delta vid något tillfälle vid deras  
                   ungdomsverksamhet. 
                   Vi kan förslagsvis börja med att delta under en matchdag. Ann frivillig. Går igenom  
                   med Björn vilket material som kan passa. 

• Utfärd med Botaniska föreningen 
                   Inventering av brandfält i Jämtgaveln genomfördes 1 aug 

 

6. Planering av kommande aktiviteter 

• Klimatsalong/Tove Gulliksson 
Björn och Lars har haft kontakt med Tove G ang klimatsalong. Ansökan till Strangells 
stiftelse har gett 10.000. Och SNF har lovat lite pengar (efter styrebeslut, preliminärt ca 
1000 - 2000 kr) och att sprida info. Björn kollar ev. behov. Vi ska tipsa konstnärer vi 
känner till och sprida information om evenemanget mm, vilket går av stapeln i mitten 
av oktober. Björn skickar ut Toves mail. Se även Klimatsalongen.se! 

• Ånge Naturrum  
Fyller 25 år, och jubileum planeras till lördag 25/9 med flera aktivitetspunkter. Vill vi och 
kan vi deltaga?  SNF kan bidra till transportkostnader för den eller de som åker dit. 
Ann meddelar att vi ställer upp. Lasse kollar material för fågelholkar, Björn för bihotell 
och Ann för vaxdukar. Naturfalken! 

• Återbruksmässa/Smarta kartan  
Kommunen har tydligen startat något liknande. När vi vet mer kan vi informera om det 
på hemsidan, Birger kollar upp. 



• Prylbytardag /klädbytardag. 
Ann är med och ordnar klädbytardag tillsammans med Erika, men Erika har inte längre 
tillgång till lämplig lokal i Ankarsvik, eftersom kommunen inte längre lånar ut lokal på 
grund av att skolan är nedlagd. SNF kan ev. bidra med pengar till lokal (möjligen ca 
1000 – 1500 kr). Alternativt kan kanske Ingrid tipsa om lämplig lokal i Vibackeskolan. 
Ann kollar med Ingrid. Ev kan prylbyte ske samtidigt. 

• Nackstaprojektet - Utflykt lördag 12 sept 
Med SADAKA. Samling vid värmeverket kl. 12. Björn är där. Fler är välkomna. 

• LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer 
Ett mail tappades bort och därför hann vi inte komma med i detta projekt. 

• Co-Grow 
Johanna kollar upp och lägger ut på FB 

• Dela överflödsfrukt/Öppen trädgård. Fruktkartan.se 
Ann lägger ut på FB 

• Röja granar på Norra Stadsberget 
Björn kollar med kommunen 

• Fridays for Future 
24 september Nationell manifestation - Björn lägger ut på FB 

• Cykelflykt med matlagning 
Lasse kollar upp 

• Ljunganvandring från havet till källan 
Björn lägger ut på FB.  
 

7. Kamerala frågor 
Inte mycket som händer på ekonomisidan när vi inte har så mycket aktivitet. De 10.000 kr 
bokförda som intäkt är från Strangells stiftelse och skall vidare som bidrag till Klimatsalongen, i 
sinom tid. 
 

8. Remisser 
      Översiktsplanen  
 Björn skriver förslag till yttrande. 
 

9. Kvarstående frågor 
       Hyllutrymme  

 
10. Övriga frågor 

 

11. Styrelsemöten under våren  
Måndag 4 oktober 18.00 Ann ordnar fika. 
Måndag 8 november 
Måndag 6 december 
  

12. Mötets avslutande 
Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och delaktighet. 
 
Sundsvall dag som ovan  
 
 

  
 
 Birger Hjörleifsson, sekreterare   

 
 Justeras 
 
 
 
 Björn Abelsson, ordförande 


