
  
 

 
Protokoll för styrelsemöte 2022-02-22       18.00 – 20.00  Storgatan 54  
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande Frånvarande: Peter Sjölund 
  Ingrid Wallin (fikaansvarig)     Ylva Eriksson 
 Birger Hjörleifsson      Ann Byström  
 Lars Fersters        Johanna Öhman      
         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 (2022-01-13)  
      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 (Lasse och Birger) 
 

• Ljungan från havet till Helags (Lasse) 
Lars leder den arbetsgrupp som nu bildats och börjat arbeta med logistik, information, 
inbjudningar mm. Utefter sträckan kommer kunniga personer att deltaga med information av 
olika slag. Vandring, cykling, kanoting och ev även buss är det som planeras, likaså 
övernattningar och måltider på lämpliga platser, både medförd mat och serverad. Budget är 
inte klar än. Kostnader beräknas kunna täckas av olika bidrag från Strangells stiftelse, 
kommunen och Naturskyddsföreningen (riks-, läns- och lokalt) och enskilda deltagaravgifter. 
Björn Abelsson, Lena Eriksson och Maria Danvid utgör bidragssökargrupp.  
Tanken är att vandringen ska ske i sommar och med gaciolog Ragnhild Rosqvist som 
föreläsare vid målet vid Helagsglaciären preliminärt den 6 augusti. 
Beslut: Styrelsen beslutar avsätta 2000 kr för planeringskostnader. 
 

• Wi gård, besök vid lamningstid 
 

• Valet 2022 – kontakt med partierna 
Diskussion kring det reviderade förslaget till enkät till partierna. 
Styrelsen beslutade att skicka ut ett brev, en enkät och ett svarsformulär till de 
riksdagspartier som finns representerade i Sundsvall.  
Enkäten är gemensamt framtagen i styrelsen, med utgångspunkt i det 
Naturskyddsföreningen centralt formulerat. Svarsformuläret är ett google-dokument, som 
Birger tagit fram. I det medföljande brevet inbjuds riksdagspartierna till ett möte med 
styrelsen, där vi kan samtala om klimathot och biologisk mångfald. 
Vid förra valet fick vi artiklar införda i media kring natur- och miljöfrågor, vilket vi hoppas ske 
även vid detta års val. 
Utskick sker via mail senast 1 mars och svar begärs in senast 31 mars. 
 

• Natur- och Friluftsrådet Kommande möten: 2 mars, 17 maj (preliminärt) 
Björn planerar att delta den 2 mars. 



 
 

• Rädda bi-projektet tillsammans med GIF Sundsvall 
Björn har varit i kontakt med GIF, men ännu inte bestämt något aktivt kring projektet. 
 

• 14–15/5 Rikskonferens, tema kommande framtidsstrategi, Mora 
Kommer till stor del att handla om framtidsstrategin och stadgeöversyn. En stadgekommitté, 
med representanter från kretsarna är under bildande. Styrelsen uppmanar till deltagande. 
 

• Årsmöte tisdag 22 mars  
Kallelse på FB igår, måndag 21 februari och kallelse via mail idag, 22 februari.  
Vi beställer smörgåsar 

 
5. Kamerala frågor  
Birger har skickat ut balansräkning och årsslutsräkning. Birger ordnar alla papper kring 
medlemsåterbäring. Kretsen har 1148 fullbetalande medlemmar, 2 hedersmedlemmar och 
566 familjemedlemmar = 1716 medlemmar totalt. 
 
6. Remisser 

 
7. Kvarstående frågor 

• Hyllutrymme  
 

8. Övriga frågor  
 

9. Kommande möten 
Styrelsemöte 8 mars, Lars tar fika 

 
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 
 
 

 


