Protokoll styrelsemöte 2021-11-08

18.00 – 20.00 Storgatan 54

Närvarande:Björn Abelsson, ordförande
Frånvarande: Peter Sjölund
Ingrid Wallin
Ylva Eriksson
Birger Hjörleifsson, via Zoom
Johanna Öhman
Lars Fersters
Ann Byström (fikaansvarig)
Emma Höglin
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 (2021-10-04)
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.
1. Rapporter
• Ånge Naturrum 2021-11-01
Lasse o Björn var där – byggde bihotell och körde ”falken”
Vi behöver fortsätta att ha kontakt med Ånge.
•

Nackstaprojektet –integrationsprojekt – inställt pga av sjukdom, blir ev
gnomfört till våren

•

LONA-projekt Strandpromenad Ljungan – skiss till ansökan inskickad

•

Natur- och friluftsråd onsdag 6 oktober 18-20 (Teams)

•

Klimatsalong/Tove Gulliksson 14-17 oktober
Ekonomiskt har Naturskyddsföreningen sponsrat med 1 000 kr och
Strangells stiftelse har givit 10 000 kr. Birger ser till att fakturor och pengar
kommer dit de ska.

•

Länsordförandekonferens Örebro 23-24 oktober
De viktigaste frågorna som togs upp var revideringar av
verksamhetsstrategin och stadgeöversyn, vilka ska behandlas vidare
under rikskonferensen i maj 2022.

•

Hållbarhetsbolaget dela på FB
Johanna har hittills deltagit vid några träffar.

•

Barnbiblioteket
Ingen aktivitet från vår sida under höstlovet.

2. Planering av kommande aktiviteter
• Kretskonferens Jämtland/Västernorrland i Gällö 20-21 november

Lars kommer att deltaga. Temat är naturfrågorna inför valet. Lars kommer
även att ta upp möjligheten att få till ett samarbete kring att kunna
genomföra en vandring längs med Ljungan, från Klampenborg till
Helagsglaciären. Anmälningstiden till kretskonferensen går ut den 12 nov.
•

Skogsbad
Vi har fått en inbjudan från en legitimerad skogsbadsguide, om att vara
med och anordna ”skogsbad”. Styrelsen är intresserad av ett samarbete.

•

Smultron och sång ”Smultron och sång” är en duo som turnerar med föreställningar för främst
barn. De turnerar nu med ”Kretsloppspop”. Vi kan vara med och hjälpa till
med en föreställning i Sundsvall och ev även med sponsring. Ann svarar
på den inbjudan/förfrågan vi fått.

•

Prylbytardag – Ann är gärna med och hjälper till - lördag 4 dec i
programsalen, Kulturmagasinet. Förfrågan om lokalen är ledig den aktuella
dagen är skickad till Anna-Karin Nylén, Kulturmagasinet. Julsaker,
husgeråd och leksaker, utom elartiklar, är det som kommer att kunna
bytas. Ann, Johanna och Björn hjälper till.

•

Nackstaprojektet

•

LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer – samarbete med
kommunen, men ännu har man inte hittat någon som kan göra
inventeringar.

•

Röja granar på Norra Stadsberget – positiv respons från kommunen
(Friluftsrådet) Björn håller kontakten med stadsbyggnadskontoret.

•

Fridays for Future – Inget specifikt är tänkt att göras i samband med
Glasgowmötet.

•

Cykelflykt med matlagning (Birger och Lasse) – framåt våren, ev
samarbete med cykelfrämjandet, ev cykelslingan på södra berget

•

Ljungan från havet till Helags (Lasse) – Lasse vill gärna ha en eller flera
samarbetspartners, för att kunna genomföra en vandring hela vägen från
Klampenborg till Helagsglaciären, 39 mil, i Naturskyddsföreningens regi.
En avslutande ”final” skulle kunna vara en föreläsning av en glaciärolog,
Gunhild (Ninis) Rosqvist. STF? Friluftsfrämjandet? Pilgrimsvandrarna i
Svenska kyrkan?
Frågan om ev deltagande finns utlagd på FB. Lasse gör ett förslag på
tidpunkter att diskutera.

•

Wi gård, Klingsta, besök vid lammningstid – ev under våren

•

Digital kassörsutbildning 20 nov – Birger kommer att vara med digitalt
på utbildningen.

•

”Knytiskonferens” 17 nov – info på Naturskyddsföreningens hemsida

•

Valet 2022 – kontakt med partierna

o
o
o
o

•

Klimat
Biologisk mångfald
E 14
Midlanda
Vi vill ha konkreta frågor med konkreta svar på frågor kring det
lokala miljö- och naturvårdsarbetet.
Birger tar fram ett utkast till brev till politikerna; som vi sen kan
diskutera vidare.

14-15 maj Rikskonferens i Mora, tema: ”Kommande framtidsstrategi”
Sundsvallsstyrelsen beslutar att betala för dem som vill åka med.

3. Kamerala frågor
Birger har skickat ut balans- och resultaträkning.
För utlägg upp till 500 kr räcker det med digitala kvitton.
4. Remisser
• Regional infrastrukturplan – Midlanda – remisstid till 14 mars 2022. Björn
skickarut förslag till svar.
5. Kvarstående frågor
• Hyllutrymme
6. Kommande styrelsemöte
Måndag 6 december, Johanna fikaansarig
7. 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

