
  
 

 
Protokoll styrelsemöte 2022-10-25, St-främjandet  kl 18.30-20   

 
Närvarande:Björn Abelsson, ordförande Frånvarande: 
  Lars Fersters  Peter Sjölund 
  Birger Hjörleifsson   Ylva Eriksson 
 Johanna Öhman  
 Ingrid Wallin , via länk   

Anneli Åslund, via länk 
 

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 (2022-10-04)  

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

4. Rapporter 
Vattenrådens dag Ljungaverk, 11 oktober 
Björn deltog – Vattenråden är en samrådsorganisation, där Länsstyrelsen och 
kommunerna med flera är medlemmar, medlemmar som har intresse för vattenvård från 
Dalälven till Ångermanälven. Syftet med råden är bla översyn av vattendomar. Sundsvall-
Ånge-kretsen är medlem i Medelpads kustvattenråd. Vi borde även vara med i Ljungans 
vattenråd. Lars anmäler intresse att representera oss i Ljungans vattenråd. Björn/Lars 
kontaktar Ljungans vattenråd. 
 
”Vattenland”, Söråkers FH, 13 oktober – föreläsning av Bo Landin 
Ett välbesökt möte där Bo Landin bl a tog upp vikten av att återställa våtmarker och 
torrlagda sjöar. Kretsen sponsrar med 1000 kr. Även Länsförbundet och 
Studiefrämjandet är med och sponsrar. Björn kontaktar Maria Danvid för samordning av 
kostnaderna för föreläsningen.   
 
Träff med ekologiska lantbrukare Y-län, 17 oktober  
Björn var med på träffen på Gårdstjärn med ekologiska lantbrukare. Vi bör på olika sätt 
kunna stötta ekologiska lantbrukare. Vi utser Johanna till vår kontaktperson gentemot de 
ekologiska lantbrukarna. 
 
Havsträff Sundsvall, 18 oktober - Inställd 
 
Miljövänliga veckan, V 40 
Två insändare och ett pressmeddelande ang butiksundersökningar, som gjorts tidigare 
under försommaren, skickades till tidningarna. (Se föregående protokoll) En av 
insändarna kom in. Foldrar ”Är eko verkligen så bra som du tror?” lades ut på 
Kulturmagasinet. Alla foldrar tog slut. Ingrid lägger ut några fler. Vi har fått positiv 
respons på framför allt insändaren. 
 
 
 



 

 

Föreläsning och exkursion om Bävern, 17 okt 
Sus Andersson, vetenskapsjournalist, föreläste om bävern – dess utrotning och dess 
återkomst. Föreläsningen, som besöktes av ca 30 personer, följdes av en exkursion, där 
man bla tittade på en bäverhydda. Just nu pågår en utställning på Opalen i Kvissleby 
kring bävern och dennes historia.  
Sus håller på att skriva en bok, som beräknas komma ut någon gång i vår och den 
kommer att presenteras bla på Naturum i Ånge. Vi hoppas kunna vara med då.  

 
5. Planering av kommande aktiviteter  
Kretsordförandeträff, 8 nov kl 18-20 
Björn deltar 
 
Inkluderande ledarskap, 11 nov 
Nätkurs, som bla innehåller information om Naturskyddsföreningens medlemsprogram 
”Rutger”. Förslag från Lars att man även diskuterar en ev fortsättning /uppföljning av 
årets ”Expedition Ljungan”. 
 
Kretskonferens 26 - 27 november; framtidsstrategi, Natursnokar, nya stadgar 
Kring Östersund - Alla är välkomna.  
 
Uppföljning Expedition Ljungan  
Flertalet ekonomiska krav har förhoppningsvis nu inkommit.  
Beslut: Föreningen står för alla rimliga kostnader, exempelvis logi och transporter, i 
samband med expedition Ljungan. Slutdatum för ansökan om ersättning är 2022 12 30. 
 
Brev till nya och ”gamla” medlemmar 
Kvarstår 
 
Julgranar  
Björn har haft kontakt med kommunen, men ännu inte fått några tydliga direktiv eller 
besked. Eftersom det handlar om att ta bort granar inom ett naturreservat, vilket är 
förbjudet för enskilda, måste uppdraget att ta bort granar ges på kommunens uppdrag. 
Det blir antagligen en inbjudan med information om granhuggning, inte bara för eget bruk 
utan även till nytta för naturreservatet, om säkerhet och framför allt om att skapa intresse 
för skog och skogsskötsel. 
Ett alternativ kan också vara att kommunen i förväg röjer granar, som skulle kunna delas 
ut bland deltagarna på träffen. Vi återkommer med mer info. 
 
Snokverksamheten – Länsförbundet planerar en satsning, vill vi vara med? 
Kvarstår 
 
Ev spårsnöexkursion 
En ev upprepning av fjolårets spårsnöexkursion i Klingsta. Johanna undersöker 
möjligheten att genomföra en möjlig exkursion i samband med att snön kommer eller 
någon gång senare på vårvintern.  

 
6. Kamerala frågor 
Resultat- och balansrapporter är utskickade. Kretsens ekonomiska läge är gott 
 
7. Remisser 
Kommunen vill ta delar av motionsslingan ”Ryggkurvan” vid sjukhuset i anspråk för att 
bygga bostäder. ”Ryggkurvan” är ett av de mest frekventerade motionsområdena i 
Sundsvall. Kretsen ser området som viktigt ur både natur- och rekreationssynpunkt och 
vill därför gärna vara delaktig i ”Rädda Ryggkurvan”. 



 

 

Björn vidtalar Ragnhild Widgren, tidigare landskapsarkitekt och nu engagerad i frågan, 
om hon vill vara ledande i arbetet med ”Rädda ryggkurvan”. Lasse pratar med 
Friluftsfrämjandet. 
 
Vindkraftverk i Östavall. Man vill man bygga färre men högre vindkraftverk. Vi bör 
kunna samverka med Birdlife och därefter avge ett yttrande.  
 
Midlanda – Kommunen vill att staten tar över ansvaret för Midlanda. Björn skriver ett 
svar på remisen. 
 
Permaskand söker tillstånd för fortsatt produktion inom redan befintligt område. Björn 
skriver ett svar. 
 
8. Övriga frågor  
Birger presenterade de mail som kommit in till kretsen. Vi svarar enligt följande: 
Johanna svarar på ett mail ang kretsens stöd för återbruk och lagning. 
Anneli vidtalar Birdlife ang fortsatt samarbete. 
Lars tar kontakt med Jonas Stark ang fågelholksprojektet –Hur vi kan få folk intresserade 
av att bygga fågelholkar. 

 
9. Kommande möten 

• Digitalt möte med fokus på avstämning av julfesten 29.11, kl 18.30 

• 7 dec julknytkalas i Bergfotstugan i Nolby – stugan bokad, hyreskostnad 100 
kr, ved ingår. Vatten måste vi ta med. De som från Studiefrämjandet var 
inblandade i Expedition Ljungan inbjuds.  

 
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 

 

 

 


