Protokoll styrelsemöte 2022-10-04, Studiefrämjandet kl 18.30
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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 (2022-08-23)
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.
4. Rapporter
• Valet 2022 Utfrågning/debatt 24 augusti
Ingen från kretsen deltog.
• Natur-och friluftsrådet 28 september
Björn deltog. Finns möjlighet att söka pengar för olika projekt.
• Klimatseminarium 21 september
Birger deltog i detta evenemang, som samordnades av region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. Se vidare länk från seminariet!
https://www.youtube.com/watch?v=CfeNS4TDixs
5. Planering av kommande aktiviteter
• Uppföljning Expedition Ljungan
En samling för uppföljning och diskussion kring hur man går vidare med de
erfarenheter man fått, kommer att ske, men tidpunkt är ännu inte klart. Ev kan vi
nästa år genomföra delar av expeditionens vandring/paddling. Lars funderar på
hur en fortsättning skulle kunna ske. Träffar vi har ”till godo” är med Älvräddarna,
Gunhild Rosqvist och Mia Svedäng på Naturskyddsföreningen riks, gärna under
hösten. Björn tar tillsammans med Lena Danvid, kontakt med föredragshållarna.
Tygmärken finns till försäljning hos Tove Gulliksson.
Inte klart om alla fakturor kommit in. Uppmaning till berörda att med det snaraste
komma in med ev ekonomiska krav.
•

Möte i Folkets hus i Söråker – Vattenland, 13 okt kl 19, Bo Landin
samtal om hans nya bok ”Vattenland”, Länsförbundet arrangerar träffen

• Havsträff Sundsvall 17 oktober
Tema: Skyddat hav. Maria Danvid och Mie Vogel från Naturskyddsföreningen,
Föranmälan senast 10 okt, Programsalen, Kulturmagasinet. Info läggs ut på FB.

• Kretskonferens november; framtidsstrategi, Natursnokar, nya stadgar
Pats är ännu inte klar. Lars åker gärna med och företräder kretsen.
Stadgekommitténs förslag till nya stadgar kommer även att diskuteras vid
länsordförandekonferensen 7-9 oktober.
• Brev till både nya och ”gamla” medlemmar
Birger kommer att deltaga i en kurs för behöriga till medlemsregistret. (Benämns
ibland ”Rutger”)
• Samarbete med Birdlife
Sundsvallskretsen har hittills inte varit så aktiv i föreningen Birdlife och fått lite
kritik för detta av dess styrelse. Björn formulerar ett brev till Birdlife med
önskan/förslag om att våra medlemmar kan få möjlighet att delta på deras
utflykter, att vi kan samverka om fågelholksbygge och att vi också kan söka
ekonomiska medel för aktiviteter från tex Strangells stiftelse.
• Climate Live – Konsert
Evenemanget har blivit inställt, men kommer ev att genomföras under nästa år.
Lars kommer även fortsättningsvis att vara vår kontaktperson.
• Miljövänliga veckan - Green Action Week, v 40
Lisbeth Jakobsson har genomfört butiksundersökningar ang ekologiska produkter,
Pressmeddelande och insändare har skickats till länets tidningar. Foldrar om
ekologiska varor kommer att finnas på Kulturmagasiet.
• Julgranar
Björn har fortlöpande kontakt med kommunen, ang möjlighet för medlemmar att
själva under ledning få hugga sig en julgran i naturreservatet på Norra berget. Det
praktiska arrangemanget är ännu inte klart. Det kommer endast att bli
handsågning och tidpunkten föreslås bli i början eller mitten av december. Lars
kan låna ihop sågar.
•

Snokverksamheten – Länsförbundet planerar en satsning, vill vi vara
med?
Ingen respons från våra snokledare. Birger har förslag på en ytterligare kandidat
till snokledare. Sara Friberg är anställd av länsförbundet som ”Snoklok” för
inspiration och samordning av snokledare i kretsarna.
•

Julknytkalas – Vi får gärna hyra Bergfotstugan i Nolby, hyra 100 kr. Lars bokar
och Björn bjuder in på FB.

6. Kamerala frågor
Resultat- och balansräkning är utskickat. Kort rapport om ekonomin för expedition
Ljungan. Vi har vi fått in Ljunganprojektbidraget på 15 000 kr från SNF riks. Från
Strangells stiftelse har vi fått 10 000 kr. Märkena kommer Tove att hantera och
redovisa till kassören i december.
7. Remisser
• ”Renews”, som ska starta textilåtervinning, har sökt tillstånd om att återvinna
textilier. Vi har inga synpunkter på detta. Eftersom det inte finns, som vi vet,
något ställe för insamling av textilier, beslutade styrelsen att tillskriva MittSverige-vatten om att detta bör åtgärdas. Björn skriver.

•

Tunadalshamnen sökt tillstånd om mellanlagring, viket vi inte haft några
synpunkter på.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor
9. Kommande möten
25 okt kl 18.30 i studiefrämjandets lokaler, Birger ansvarar för fika.
7 dec julknytkalas i Bergfotstugan i Nolby dit alla medlemmar inbjuds.
Björn administrerar knytkalaset. Fundera på program! Ev berguvsprojektet Andrew
Stenman från Örnsköldsvik.
10. Mötets avslutande

Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och
delaktighet.
Pressmeddelande och insändare bilägges protokollet.
Sundsvall dag som ovan

Ingrid Wallin, sekreterare

Justeras

Björn Abelsson, ordförande

