Protokoll för styrelsemöte 2022-03-08
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande
Ingrid Wallin
Birger Hjörleifsson via länk
Lars Fersters, fikaansvarig
Emma Höglin , via länk

18.00 – 20.00 Storgatan 54
Frånvarande: Peter Sjölund
Ylva Eriksson
Ann Byström
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 (2022-02-22)
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Rapporter
Natur- och Friluftsrådet 2 mars
5. Planering av kommande aktiviteter
• LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer (Fågelholkar)
Från kommunen har vi fått 1 800 kr till fågelholksbygge den 22 maj förslagsvis vid
Biologiska mångfaldens dag och ev även på nationaldagen. Birger skickar ut
ritningar på fågelholkar.
•

Årsmöte tisdag 22 mars
Årsmöteshandlingarna genomgicks, kommenterades och redigerades.
Styrelsen beslutade därefter att fastslå de framlagda dokumenten.
Birger kommer att ta fram de ekonomiska handlingarna.
Kallelsen till kretsstämman kom ut den 22 februari via FB och via mail till alla
medlemmar som vi har mailadresser till.
Ingrid inhandlar smörgåsar på tex järnvägscaféet i Njurundabommen för 20 pers.
Kaffe bryggs på plats.
Björn bokar lokalen på Studiefrämjandet.

•

Fridays for Future Stor demonstration 25 mars
Reklam på FB

•

Aktivitet på barnbiblioteket (påsklovet)

•

Cykelflykt med matlagning
Förslagsvis någon gång i maj

•

Ljungan från havet till Helags (Lasse)
Kontakt har tagits (av Lasse) med glaciolog Gunhild Rosquist, som ställer sig
positiv till att vara med vid målgången vid Helagsglaciären.
Etappindelning och budget är påbörjad. Se bilagd tabell och budget!
Planerad start är torsdag 14 juli med avslutning lördag den 6 augusti, inalles drygt
tre veckor. I nuläget planeras inte någon gemensam hemresa. Det får varje
deltagare göra själv med tex vanlig kollektivtrafik som buss eller tåg.
Möjlighet att delta på delar av vandringen kommer självklart att ges.

Information om övernattningsmöjligheter och hur man skaffar mat kommer tydligt
att framgå.
Ansökan om bidrag är påbörjad, både till Strangells stiftelse och till
Naturskyddsföreningen.
Marknadsföring av projektet ska ske via Naturskyddsföreningens kanaler, FB-sida
”Expedition Ljungan – från havet till Helagsglaciären”
www.facebook.com/ExpeditionLjungan och annonsering på Kulturmagasinet.
Planeringsgruppen fortsätter att arbeta.
•

Wi gård, besök vid lamningstid i april
Lars kollar upp möjlighet till studiebesök

•

Hitta-ut-kartan
Har vi några förslag om sevärda platser som vi skulle kunna ha med?
Kartan trycks i början på maj.

•

Valet 2022 – kontakt med partierna
Brev och svarsformulär är utskickat till alla aktuella partier. Några har redan
svarat positivt om deltagande, men ännu inte skickat in svarsenkäten. Vi planerar
att under våren träffa ett parti i taget för samtal och diskussion. Ev skulle vi också
i början på hösten kunna ordna en partidebatt främst kring de frågor där partierna
svarat olika.

•
•

Natur- och Friluftsrådet Kommande möten: 17 maj
14–15/5 Rikskonferens, tema kommande framtidsstrategi, Mora

6. Kamerala frågor
Se föregående utskick och protokoll!
7. Remisser
Birger och Björn går igenom de remisser som vi bör svara på.
8. Övriga frågor
Valberedningen har i brev till styrelsen redogjort för sitt arbete med att fylla de 7
styrelseplatserna kretsstämman beslutade om 2021. Man har bara lyckats få fram 5
ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter, vilket är tillräckligt enligt stadgarna, men
inte utifrån förra kretsstämmans beslut.
9. Kommande möten
Konstituerande möte direkt efter årsmötet. Kommande möten bestäms därefter.
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

