
  
Protokoll styrelsemöte 2021-12-06       18.00 – 20.00  Storgatan 54  
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande Frånvarande: Peter Sjölund 
  Ingrid Wallin      Ylva Eriksson 
 Birger Hjörleifsson via telefon    Johanna Öhman  
 Lars Fersters (fikaansvarig)    Emma Höglin  
          Ann Byström 
 

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 (2021-11-08)  
      Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 
4. Rapporter 

• Kretskonferens Jämtland/Västernorrland i Gällö 20-21 november 
Endast Lasse var med från Sundsvall-Ångekretsen. Totalt 13 deltagare deltog. Ur 
programmet: föredrag om Östersunds kommuns omställningsarbete med att bli 
klimatneutral (Helena Jansson), diskussion kring Ljungan-vandring, information 
om bäverprojekt 

• Vulkankonferens 20 nov – kommunen, botaniker och geologer om hur naturen 
påverkats av vulkaner 

• Digital kassörsutbildning 20 nov 
Birger skulle deltaga, men hans anmälan kom in efter att det blivit fullsatt 

• Prylbytardag – endast 3 personer kom och 5 arrangörer 
• LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer – träff vid Bergfotstugan vid 

fiskdammen i Nolby. Se vidare protokoll från Natur- och friluftsrådet! 

• Fridays for Future – Lasse har på en träff efterhört om det är ok att ta med vår 
banderoll ”Inga skattepengar till Midlanda”. Det tyckte man inte. 

• SCA Mångfaldspark Galtström 26 nov – Flera föreningar var representerade, 
bla Naturskyddsföreningen (Björn), Medelpads botaniska föreningen, 
ornitologerna och Friluftsfrämjandet. 

5. Planering av kommande aktiviteter 

• Skogsbad – Ann håller i denna aktivitet, samarbete med gruppen ”Smultron och 
sång”, men i vilken form är ännu oklart. 

• Nackstaprojektet – Vi hoppas kunna komma igång med detta till våren 

• LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer – Kommunen har till 
Länsstyrelsen skickat in ansökan om 3 st LONA-projekt. Naturskyddsföreningen 
står som huvudansvarig för vandringsstigen mellan Kvissleby och Bommen.  

• Röja granar på Norra Stadsberget 

• Fridays for Future – fredag 10.12 Då kommer Greta Thunberg att vara med. 
Information om detta finns på FB. 

• Cykelflykt med matlagning (Emma) – till våren 

• Ljungan från havet till Helags (Lasse) – Lasse gjorde stor reklam för tankarna 
kring ett ev vandringsprojekt längs Ljungan. Lasse har i olika fora fått en hel del 
kontakter för engagemang och planering av en ev Ljungan-vandring, bl a från 
”Älvräddarna”. Tove Gulliksson och Hanna Silverlingen, båda konstnärer, är 
intresserade av att på något sätt bidra i detta projekt 
Ingrid har varit i kontakt med Gunhild Ninis Rosqust, som visat positivt intresse, 
men inte gett något besked om en ev medverkan. Lasse har kallat till en träff för 
intresserade den 15 december hemma hos sig. Tanken är då att tillsammans 



 

 

tänka och dela med sig av information, funderingar och ev även skapa en början 
till planering. 
Lasses mycket preliminära plan: 1 juli startar vandringen från Klampenborg och 
upp till Grenforsen. Grenforsen var i mitten på 1960-talet ett utbyggnadsprojekt, 
vilket Naturskyddsföreningen motsatte sig. Detta lönade sig och Grenforsen blev 
ett naturreservat. Nästa dag vandrar man från Grenforsen till Viforsen, där 
kanotvagnen möter upp och paddling sker därifrån till Matfors. Övernattning i 
Matfors, en bit vandring och sen paddling över Stödesjön. 
Bitvis går Sankt Olofsleden också utmed Ljungan. 

• Wi gård, besök vid lammningstid – sparas till våren 

• Valet 2022 – kontakt med partierna – Birger har utifrån Naturskyddsföreningens 
centrala frågeställningar gjort ett förslag till frågor att skicka till partierna. Var och 
en i styrelsen uppmanas läsa igenom det dokument som Birger skickat ut, 
prioritera bland punkterna och mailledes kommentera till Birger före den 6 januari, 
för att detta sedan ska kunna diskuteras på styrelsemötet i januari. Birger skickar 
ut påminnelse. 
När partierna har fått det framtagna dokumentet och skickat svar och synpunkter 
kommer partierna att bjudas in till oss för vidare diskussion. 

• Natur- och Friluftsrådet Kommande möten: 18 jan, 2 mars, 17 maj (preliminärt) 

• 14–15/5 Rikskonferens, tema kommande framtidsstrategi, Mora 

6. Kamerala frågor 
Birger redogör för resultat- och balansrapport. Se tidigare utskick! 
 

7. Remisser 

• Regional infrastrukturplan 

8. Kvarstående frågor 

• Hyllutrymme  

9. Kommande styrelsemöte kl 18 – 20 i Studiefrämjandets lokaler. 

• torsdag 13 januari (Ingrid fikaansvarig)  

• tisdag15 februari  

• årsmöte tisdag 22.2 i stora rummet i Studiefrämjandets lokaler. 
  

10. Mötets avslutande 
Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och 
delaktighet. Vi önskade varandra en god jul och ett gott nytt år. 
 
Sundsvall dag som ovan  
 
 

 Ingrid Wallin, sekreterare  Justeras 
 
  
     Björn Abelsson, ordförande 
 
 


