Protokoll styrelsemöte 2022-08-23, Huberget, Stöde, kl 18.30
Närvarande: Björn Abelsson, ordf Frånvarande: Peter Sjölund
Lars Fersters
Ylva Eriksson
Ingrid Wallin
Johanna Öhman
Birger Hjörleifsson, via zoom
Anneli Åslund
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 07 15)
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Rapporter
• Möte länsförbundet 22 aug
Naturskyddsföreningen kommer att göra en satsning på Natursnokarna projektplan och nyanställning. I övrigt se kommande protokoll från
länsförbundet.
•

LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer (Fågelholkar)
Kretsen har inte varit aktiv i detta projekt och det är oklart i vilken mån
kommunen arbetat med projektet.

•

Expedition Ljungan - Från havet till Helags.
Lars redogjorde i stora drag för vandringen längs Ljungan och visade
reportage gjorda i tidningarna ”ETC” (7 hela uppslag) och ”Landets Fria”.
Expeditionen fick stort genomslag i media både före, under och efter
genomförandet, utöver nämnda tidskrifter fanns reportage även i
Njurundabladet, Ljunganbladet och Sundsvalls tidning.
Tyvärr blev det även några missräkningar – ett par av föreläsare fick av olika
anledningar förhinder och en av deltagarna fick avbryta vandringen på grund
av akut skada. Målet vid Helagsglaciären blev inte den höjdpunkt som var
tänkt, eftersom glaciolog Ninis Rosqvist var en av föreläsarna som fick
förhinder. Både Christer Borg, älvräddare, och Ninis Rosqvist har dock gett
löfte om att återkomma med sina föreläsningar vid annat lämpligt tillfälle.
270 deltagartillfällen (några var samma personer vid olika tillfällen). Se vidare
FB ”Expedition Ljungan – från havet till Helags”.
Lena Eriksson kommer att lämna en ekonomisk redovisning av hela projektet.
De bidrag som kommit in till projektet är väl tilltagna och kommer antagligen
därmed att räcka till utlägg för arrangörer och deltagare.
Hur uppföljning av projektet ska ske är inte klart. Många tankar och förslag
diskuteras. Flertalet involverade verkar dock vara överens om att vi på något
sätt bör förvalta de lärdomar som dragits av projektet och i någon form
arrangera i alla fall delar av vandringen igen.
Några organisationer har visat intresse för att fortsättningsvis vara aktiva i
eventuella arrangemang.

Material som tagits fram, bla logotypen (av Tove Gulliksson) har en fortsatt
aktualitet.
•

Valet 2022 Utfrågning/debatt 24 augusti
Imorgon kväll kl 18.00 blir det ett arrangemang tillsammans med Klimataktion
med utfrågning av politiker i ABF-huset.
Birger gör en sammanställning av den enkät vi skickat ut till partierna. Svar från
flertalet partier har inkommit. Björn och Birger gör en artikel, som vi
förhoppningsvis får vi in i ST.

•

Natur- och Friluftsrådet, Sticksjön
Invigning av cykelpark på södra berget.

•

Lista över medlemmar i Naturskyddsföreningen med fokus på Stöde.
Birger har skickat lista till Anneli.

5. Planering av kommande aktiviteter
• Brev till både nya och ”gamla” medlemmar
Birger skriver ett brev i syfte att öka engagemanget hos medlemmar och
skickar ut till både nya och ”gamla” medlemmar.
•

Samarbete med Birdlife
Anneli är vår kontakt med ornitologföreningen Birdlife. Ringmärkningen har
precis startat för hösten. I år är det ett litet antal fåglar i jämförelse med förra
året.
Naturskyddsföreningen ser gärna ett samarbete med Birdlife, där vi främst
skulle vilja bjuda in våra medlemmar till Birdlife´s träffar.

•

Climate Live – Konsert
Lasse håller kontakten i Fridays for future. Vi avvaktar initiativ från föreningen.

•

Miljövänliga veckan - Green Action Week, v40 – Lisbeth Jacobsson kommer
att jobba med MVV med hjälp av Ingrid. Ingrid tar kontakt med Lisbeth för
diskussion kring aktiviteter.

•

Julgranar
Vi avvaktar med detta till senare på året.

•

Kretskonferens 26 - 28 augusti
Kretskonferensen är inställd på grund av för få deltagare.

•

Klimatseminarium 21 september, Östersund
Jämtland Härjedalen ordnar klimatseminarium. Birger skickar ut info.

•

Vill vi synas i Riks bildspel om valarbete?
Förfrågan har gått ut från riks om vad kretsarna gör i valet.
Vill vi vara med? Ev någon bild från Fridays for future. Björn ordnar text och
bild och skickar till riks.

•

Snokverksamheten – Länsförbundet planerar en satsning

Vill vi vara med?
Länsförbundet skickar ut en enkät till kretsarna angående engagemang och
möjlighet för snokverksamhet. Utbildning kring snokverksamhet kan vi ordna
om så skulle behövas. Det finns mycket material att tillgå. Peter och Jessica,
som har jobbat en del med snokverksamhet, tillfrågas.
6. Kamerala frågor
Birger har tidigare skickat ut resultat- och balansräkningar. Sedan dess har det
inte hänt så mycket på den ekonomiska sidan.
7. Remisser – inga aktuella att besvara
8. Övriga frågor – inga övriga frågor
9. Kommande möten
20 sept kl 18.30 i studiefrämjandets lokaler
25 okt kl 18.30 i studiefrämjandets lokaler
7 dec julknytkalas i Bergfotstugan i Nolby (Lars kollar) dit alla medlemmar inbjuds.
Björn administrerar knytkalaset.
10. Mötets avslutande
Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och
delaktighet.
Stort tack till Anneli för gott kvällsfika.

Stöde dag som ovan

Ingrid Wallin, sekreterare

Justeras

Björn Abelsson, ordförande

