
  
 

 
Protokoll styrelsemöte 2021-10-04        18.00 – 20.00  Storgatan 54  
 

Närvarande:Björn Abelsson, ordförande Frånvarande:  Ann Byström 
    Ingrid Wallin (fikaansvarig)       Peter Sjölund 
   Birger Hjörleifsson        Emma Höglin
   
   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 (2021-09-06)  
      Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 
4. Rapporter 

• Ånge Naturrum  
Vi har medlemmar i Ånge, men ingen ”kontaktperson” med styrelsen. 
Styrelsen uppmanar valberedningen att försöka hitta någon från Ånge, 
som kan/vill vara med i styrelsen. Deltagande i styrelsearbetet kan ske 
både fysiskt och via nätet. Biprojektet med ICA i Ånge står utan kontakt 
från Naturskyddsföreningen. 

• Återbruksmässa/Smarta kartan  
Smarta kartan finns nu på nätet att tillgå. 

• Klädbytardag 2 oktober Alnö 
Erika Utter ansvarig. 1650 plagg kom in och 1025 plagg gick ut, vilket får 
ses som ett bra resultat för klädbytardagen. Många positiva kommentarer 
hördes. Stort tack till Erika Utter. Naturskyddsföreningen står för dagens 
lokalhyra.  

• Nackstaprojektet Utflykt lördag 12 sept  
– Inställd 

• LONA-projekt Strandpromenad Ljungan 
Ett första samråd mellan Sundsvalls kommun, ”Omställning Njurunda” och 
Naturskyddsföreningen har hållits. Från kommunen medverkade Jessica 
Peters och Jens Löfgren, från ”Omställning Njurunda” Lena Eriksson och 
Lena Nyman, från Naturskyddsföreningen Björn Abelsson, Lars Ferster 
och Ingrid Wallin. 

• Fridays for Future 22 september 
Stor manifestation med många ungdomar 



 

 

• Yttrande över översiktsplan (bifogas) 
Björn har skrivit ett yttrande som skickats till planeringskontoret på 
kommunen. Styrelsen antog yttrandet. 
 

5. Planering av kommande aktiviteter 

• Natur och friluftsråd ons 6 okt 18.20 via Teams 
Möjlighet för den som vill att deltaga. Ta kontakt med Björn, för att få länk 
till Teams-träffen. 

• LONA-projekt Strandpromenad Ljungan 
Projektets mål är att skapa en naturvarierad och informativ vandringsslinga 
från Njurunda till Kvissleby, som gynnar både natur, människor och djur, 
med Sundsvalls kommunen, ”Omställning Njurunda” och 
Naturskyddsföreningen som samarbetspartners. I första hand är det sidan 
mot Kvissleby, som är aktuell, men ev skulle även en vandringsstig på 
andra sidan kunna bli aktuell. Lena Eriksson och Lena Nyman kommer att 
skriva fram en ansökan för ett planeringsprojekt för den aktuella 
vandringsleden. Det finns pengar i Naturvårdsfonden, som skulle kunna 
användas i detta sammanhang, och även Naturskyddsföreningen kan bidra 
med pengar. 

• Klimatsalong/Tove Gulliksson 14-17 oktober 
Tove Gulliksson är konstnär som illustrerar miljöförstöringar. 
Klimatsalongen - en utställning, dit konstnärer skänker verk för 
allmänheten att beskåda och köpa. Pengarna används för att köpa in skog 
i Sverige, Naturskyddsföreningen har sökt och fått pengar ur Strangells 
stiftelse. Birger tar kontakt med Tove och ber om betalningsunderlag, så 
att vi kan betala ut pengar. Utställningen kommer i Sundsvall att vara i det 
flytande huset i södra hamnen.  

• Kretskonferens Jämtland/Västernorrland i Gällö 20-21 november 
”Kamp Viking” - Öppet för alla i länen – temat ”Valet 2022”  
Björn och Lars deltager från vår krets. 

• Prylbytardag  
Vi diskuterade att anordna en prylbytardag i Kulturmagasinet, lik den vi 
ordnade 2019.  Björn kollar med Kulturmagasinet om vi skulle kunna vara 
där den 13 eller 27 november och informerar sedan på FB. 

• Nackstaprojektet  
Vi återkommer om ev utflyft. 

• Röja granar på Norra Stadsberget 
I syfte att röja skog på norra berget har Björn föreslagit för kommunen att 
man skulle kunna märka ut granar som ska bort och sedan erbjuda 
kommuninnevånare att hitta sig en julgran. 

• Fridays for Future 
Samling varje fredag och en större manifestation en gång i månaden. 
Nästa stora manifestation är den 29 okt 

• Cykelflykt med matlagning 
Det är för sent att ordna cykelutflykt nu, men vi planerar för våren. En 
cykelutflykt eller vandring skulle kunna kombineras med matlagning och 
intressant information under vägen. 
Birger och Lars håller i den första grovplaneringen. Lars leder gärna 
promenader till tex några höjder i Njurundatrakten. 

• Ljungan från havet till Helags  
Vandring längs med Ljungan med start vid Klampenborg och sen till 
Sveriges sydligaste glaciär, Helagsglaciären, 39 mil - ett stort arbete som 
kräver mycket planerande och förarbete. Hjälp och inspiration kan tas från 



 

 

S.t Olofsleden. Sträckor med paddling skulle också kunna läggas in. Lasse 
börjar grovskissa tillsammans med två intresserade utanför kretsstyrelsen. 

• Ev besök på Vi-gård i Tunbyn 
 
6. Kamerala frågor 

Birger föredrog balans- och resultatrapport enl tidigare utskick. 
Beslut: Kretsen bisträcker med 1000 kr till klimatsalongen och 500 kr för hyra vid 
klädbytardagen. 
 

7. Remisser 
Inga remisser har inkommit. 
 

8. Kvarstående frågor 

• Hyllutrymme – inga beslut togs 

9. Övriga frågor 
Hållbarhetsbolaget – Johanna delar deras event på FB  
 

10. Kommande styrelsemöten  
Måndag 8 november, Ann fikaansvarig 
Måndag 6 december 
  

11. 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 
 


