
  
 

Protokoll för styrelsemöte 2022-01-13       18.00 – 20.00  Storgatan 54  
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande Frånvarande: Peter Sjölund 
  Ingrid Wallin (fikaansvarig)  Ylva Eriksson 
 Birger Hjörleifsson   Ann Byström  
 Lars Fersters       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 – Ingrid 
 
3. Protokoll från föregående möte (2021-12-06)  
      Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 
4. Planering av kommande aktiviteter 

• Skogsbad 

• Smultron och sång 

• Nackstaprojektet  

• LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer 

• Röja granar på Norra Stadsberget 

• Fridays for Future 

• Cykelflykt med matlagning (Emma) 

• ”Ljungan från havet till 
Helags” (Lasse) 

Ljungan-gruppen är bildad. 
Gruppens uppgift är att 
försöka få till en vandring 
längs Ljungan ända till 
Helagsglaciären – en miljö-
och klimatmanifestation. Ett 
första möte,15 dec, med 
deltagare fysiskt och 
digitalt, har hållits, där man 
tog upp syftet, den globala 
klimatuppvärmningens 
påverkan på klimatet och 
vad vi var och en kan/bör 
göra för att uppmärksamma 
och skapa medvetenhet. Tanken är också att belysa Ljungans både historiska, 
industriella och samhälleliga betydelse för bygden och människorna däromkring. I 
vandringen ska paddling,(Friluftsfrämjandet) ev cykling och kanske även buss ingå.  
Första anhalt blir Allstaforsen, därefter Grenforsen och sen sjön Marmen. Vid varje 
anhalt kommer området att belysas med föreläsningar. Olika föreläsare är redan 
kontaktade eller är på gång att kontaktas. Längre norrut kommer 
Sölvbackaströmmarna att besökas. Någonstans bör även olika 
exploateringsintressen få komma till tals tex ”Vattenkraft kontra naturvärden – kan 
detta kombineras?”. 
I slutet kommer man till Ljungsjöarna, ovanför trädgränsen, där Ljungan byter namn 
till Preannejokki. Där kommer man sen till Helags fjällstation och sen till 
Helagsglaciären, där professor och glaciolog Gunhild Rosqvist kommer att möta upp 
och berätta om glaciärer med fokus på Helags. 
Frågor som ännu återstår att lösa – Namn på evenemanget, marknadsföring, 
ekonomi, bidragsansökningar. 



 

 

Nästa möte för Ljungangruppen blir den 27.1. 

• Wi gård, besök vid lammningstid 

• Valet 2022 – kontakt med partierna 
Birger har utifrån text som Naturskyddsföreningen centralt givit ut, formulerat ett 
förslag på utskick till Sundsvalls kommuns politiska partier. Vi gick igenom texten, 
omformulerade och prioriterade. Birger renskriver och vi tar upp texten igen vid nästa 
styrelsemöte.  

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

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

5. Kamerala frågor 
Bokslutet är nu klart för överlämnande till revisorerna. För 2021 är det ett ackumulerat 
resultat på 19 500 kr.  
 

6. Remisser 

• Regional infrastrukturplan (28 januari) 
Björn har skrivit ett svarsförslag, vilket han kommer att skicka ut till 
styrelsemedlemmarna för kommentarer.  

• Åkerigrus (31 januari) 
Man söker förlängt tillstånd för djupare borrning vid Rödmyran mellan Bosvedjan och 
Huli. Styrelsen svarar att det är ok, eftersom det redan idag finns ett uttag. Björn 
skriver ett remissvar 

 
7. Kvarstående frågor 

• Hyllutrymme  

8. Övriga frågor  

9. Kommande möten 
Styrelsemöte 15 februari (Fikaansvarig Birger) 
Årsmötet skjuts fram en månad till tisdag 22 mars. 
 

10. 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 
 

 

 


