
  
 

 
Protokoll styrelsemöte 2022-05-31      1830 – 20.30, Storgatan 54  
 
Närvarande: Björn Abelsson, ordförande     Frånvarande: Peter Sjölund 
  Ingrid Wallin Ordnar fika    Ylva Eriksson 
 Birger Hjörleifsson    Johanna Öhman 
 Lars Fersters   
 Anneli Åslund (via Zoom)    
 

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 (2022-04-26)  

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

1. Rapporter 

• Länsstämma i Örnsköldsvik 8 maj.  
Björn och Ingrid deltog vid stämman i Brynge strax söder om Ö-vik. 
 

• Städdag med Fridays for Future. Hamnparken 8 maj  
Ingen från Naturskyddsföreningen deltog. 

 

• Natur- och Friluftsrådet 17 maj, Uveberget 
Björn deltog. Integrationsprojektet ”Nacksta-projektet” var uppe till diskussion. Ev 
kan liknande projekt genomföras även på andra platser 

 

• Rikskonferens, tema kommande framtidsstrategi, Mora 14–15/5.  
Björn deltog. Naturskyddsföreningens framtidsstrategi omfattar 4 år och 
påbörjades 2018. Strategin har slagit väl ut och verkar komma att fortsätta i 
samma anda. 
 

2. Planering av kommande aktiviteter 

• Klädbytardag i Ankarsvik 5 juni. Erika Utter arrangerar ev med hjälp av Ann. 

• Nationaldagen, 6 juni – Björn kontrollerar hur det ligger till med årets 
arrangemang och om vi kan få något bord för Naturskyddsföreningens räkning.  

• Ansvar för medlemsregistret och mail till medlemmar -. Birger övertar 
ansvaret för medlemsregistret tillika mailutskick till medlemmar.  
Birger gör ett förslag på brev angående engagemang och aktiviteter att skicka till 
både nya och ”gamla” medlemmar.  

• LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer (Fågelholkar) 
Naturskyddsföreningen har fått bidrag till material för tillverkning av fågelholkar. 
Birger inhandlar virke. 

• Samarbete med Birdlife 

• Climate Live – Konsert 
Lars är vår kontakt med Climate Live. 

• Cykelutflykt med matlagning -  
Styrelsen diskuterade arrangemang och platser, men inga beslut har tagits.  

• Expedition Ljungan: Från havet till Helags  
Planeringen fortgår, där information kontinuerligt läggs ut på FB. 



 

 

Richard Löwall, ordförande i Älvräddarna, ersätter Christer Borg, 
generalsekreterare för Älvräddarna som föreläsare. 
Björn och Maria Danvid håller på att skissa på en bidragsansökan till Strangells 
stiftelse. Kostnad för kanothyra tas ut av Friluftsfrämjandet enligt deras regler. 
Naturskyddsföreningen betalar ev mellanskillnad av kostnad för medlemmar och 
icke-medlemmar i Friluftsfrämjandet. Platser för inköp av mat och möjlighet att äta 
finns längs vägen.  Det kommer inte att vara någon kostnad för själva 
deltagandet, men däremot för egenkostnader som mat och kanothyra.  

• Valet 2022 – Björn tar kontakt med partierna om datum. Vi utgår från den 
information kring partilöften och vad partier hittills åstadkommit vad gäller 
naturvårdsfrågor, som Naturskyddsföreningen centralt har tagit fram. 

• Inventering av höggräsytor åt kommunen för 200 kr/h? 

• Naturskyddsföreningen har tackat nej till Cityskoj https://sundsvall.se/uppleva-
och-gora/foreningar/cityskoj/ den 18 juni, då det verkar vara styrt mest mot 
idrottsföreningar. 

• Miljövänliga veckan – Lisbeth Jacobsson kommer att jobba med MVV med hjälp 
av Ingrid. 

3. Julgranar – Sundsvalls kommun har några platser, där man vill röja granar. Under 
sakkunnig ledning skulle man kunna låta privatpersoner hugga sin egen gran. Björn har 
kontinuerlig kontakt med kommunen i denna fråga. 

4. Kamerala frågor 

• Medlemsregister och mailbevakning – se punkt 2 ovan! 

• Rapportering till Riks – alla årsmötesdokument är inskickade inför 
medlemsåterbäringen, som dock ännu inte inkommit. 

• Lars har via Naturskyddsföreningen fått bidrag från Strangells stiftelse för 
stängsling. (se vidare tidigare protokoll) 
 

5. Remisser 

• Översiktsplan Sundsvall – Björn skriver ett förslag till yttrande.  

• OKB Kuben – Sundsvall (13 maj) 

6. Övriga frågor  
Lista över medlemmar i Naturskyddsföreningen med fokus på i första hand Stöde delges 
Anneli. 
 

7. Kommande möten 

• 15 juli, i början av Ljunganvandringen, Grenforsen - Medlemmarna och styrelsen 
bjuds in till ett Kombinerat styrelse- och medlemsmöte i Grenforsen. 

• Styrelsemöte 23 aug kl 18.30 Huberget i Stöde, Anneli bokar och fixar fika 
 

8. 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 

 

 

https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/cityskoj/
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