
  
 

 
Protokoll styrelsemöte 2023-01-24, kl 18.30-20, St-främjandet  
NärvarandeBjörn Abelsson, ordförande Frånvarande: 
  Lars Fersters  Peter Sjölund 
  Birger Hjörleifsson   Ylva Eriksson 
  Ingrid Wallin  Johanna Öhman  

Anneli Åslund, via länk 
Jan-Olof Tedebrand, valberedningen 
Jan Bengtsson, valberedningen 
 

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 (2022-11-29)  

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

4. Rapporter 
Kretsordförandeträff, 8 nov, Östersund 
Björn, Anneli och Lars deltog där bla den fortsatta strategin för 
Naturskyddsföreningen diskuterades, liksom skogen och brukande av den. 

 
Julgranar  
Endast 4 st kom och letade julgran och fick med sig en dylik hem. Förhoppningsvis 
kan vi göra om samma aktivitet inför nästa jul. 
 
Kurs om Rutger 
Birger planerar att vara med, men har ännu inte haft möjlighet att deltaga. Jan 
Bengtsson har fullgjort kursen. 
 
Samarbete med Birdlife 
Anneli står i kontakt med Birdlife. Vi är inbjudna av SCA, att vara med på en träff 
tillsammans med Birdlife och SCA:s naturvårdare. Anneli och Jan-Olof planerar att 
vara med.  

 
Julfest – Bergfotstugan 
Kretsens julfest blev en trivsam tillställning, som hörsammades av ca 15 st.  
 
Uppföljning Expedition Ljungan  
Björn, Lena och Lars sammanställer en slutredovisning 
 
Brev till nya och ”gamla” medlemmar 
Naturskyddsföreningen i Sverige har under hösten fått ca 20 000 nya medlemmar. På 
något sätt bör vi uppmärksamma dem som kommit in till vår krets, tex genom att 
erbjuda en studiecirkel. Styrelsen funderar, ev med fokus på Stöde. 
Välkomstbrev diskuterades också. 

 
 



 

 

Snokverksamheten – Länsförbundet planerar en satsning 
Härnösand och Östersund har startat sin snokverksamhet. 
 

5. Årsmötet 
Tidpunkt: Styrelsen beslutade att förlägga årsmötet till tisdagen den 7 mars. Björn 
bokar lokal på Studiefrämjandet. 
 
Valberedningen 
Valberedningen har gjort ett digert arbete med att hitta folk från olika delar av länet att 
nominera till styrelsen. 
Björn skriver till nästa sammanträde ett förslag till verksamhetsberättelse. 
 

6. Naturskyddsföreningens riksstämma, Västerås 17-18 juni 
Motioner: Nomineringstiden för motioner går ut 31 jan.  
Nomineringar till riksstyrelsen – nomineringstiden går ut 31 jan 

 
7. Kommande aktiviteter 

Deltagande i vattenråden 
Styrelsen nominerar Lars att vara med i Ljungans vattenråd.  
Björn är med i Medelpads kustvattenråd, området mellan Ljungan och Indalsälven. 

 
Leader  
Höga kusten, Mittland plus – EU-pengar som fördelas via Jordbruksverket, främst 
landsbygdsutveckling. Styrelsen är intresserad av att bjuda in en företrädare för 
Leader för att få mer information. Se vidare www.mittlandplus.se Birger tar kontakt. 

 
Djurspårning Stöde 
11 mars med början kl 10.00 över Larslarsberget i Stöde under ledning av Anneli. 
Samling vid Ica Stöde. Anneli skriver en inbjudan. 

 
8. Kamerala frågor 

Birger redogjorde för poster i de utskickade resultat- och balansrapporter. Fredag, 
vecka 4 är deadline för ersättningar och betalningar som ska bokföras för år 2022. 
Kassören påbörjar bokslutsarbetet och vidarebefordrar till revisorerna. 

 
9. Remisser 

Förslag till yttrande över Trafikverkets utredning om E14 
Björn ha skrivit en sammanfattning och ett yttrande, vilket innebär att 
Naturskyddsföreningen anser att hela projektet är onödigt, eftersom det inte förbättrar 
trygghet och trafikmiljö i Sundsvall. 
 

10. Kommande möten  
Tis 21.2 (Fettisdagen) kl 18.30 på studiefrämjandet – Ingrid ordnar fika 
 

11. 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 

http://www.mittlandplus.se/

