
 

 

  
 

 
 

Protokoll styrelsemöte 2023-02-21, Studiefrämjandet  kl 18.30-20   

NärvarandeBjörn Abelsson, ordf  Frånvarande: Johanna Öhman  
  Ingrid Wallin     Peter Sjölund 
   Birger Hjörleifsson     Ylva Eriksson 
 Anneli Åslund, via länk     Lars Fersters   

Gäst: Erika Larsson Karinaho, verksamhetschef, Leader, Mittlandplus 
 

1. Mötets öppnande  
Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna 

 
2. Leaderplus 

Erika Berättade om Leader Mittlandsplus 

• Ideell förening, som får pengar att dela ut från EU via Jordbruksverket 

• Mål: en engagerad och välmående befolkning, stärkt lokal ekonomi, stärkt 
livsmiljö, gynnande av natur och miljö 

• Syfte: Projekten ska leda till landsbygdsutveckling 

• Ansökan om projektstöd söks på Jordbruksverkets hemsida, efter kontakt och 
diskussion med Leaderplus 

• Projekt med fokus på tätorter gynnas inte av Leaderplus 

• Handläggningstid ca 6 mån 

• Måste vara underifrånperspektiv 

• Måste vara två eller flera aktörer, offentliga eller privata 

• Sundsvall, Ånge Timrå och Bräcke – i Sundsvall är det Sundsvalls och Sköns 
församlingar som inte ingår  

• Krävs ingen delfinansiering av de som söker projektpengar 

• Summa att söka: 24 000 kr – 2 milj kr 

• www.Mittlandplus.se  
 
3. Fastställande av dagordning och val av sekreterare 

Föreslagen dagordning godkändes. Sekreterare/protokollförare – Ingrid 
 
4. Protokoll från föregående möte (2023 01 24)  

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Rapporter 

• Möte med SCA 
Lisbeth och Lars var med på möte under måndagen. Lars återkommer med 
information om mötet. 

• Brev till nya och ”gamla” medlemmar - kvarstår 

• Snokverksamheten – har kommit igång i Härnösand och Östersund, oklart hur 
långt det kommit i Sundsvall. Finns utbildning för snokledare. Birger skickar 
info om detta till våra snokledare Jessica Peters pch Peter Sjölund. 

• Deltagande i Ljungans Vattenråd – Lars anmäld och antagen 

• Remiss E14 – Björn svarat och skickat in till Trafikverket. Ev ordnar vi någon 
typ av informationsmöte  

 

 

http://www.mittlandplus.se/


 

 

6. Årsmötet 7 mars 

• Verksamhetsberättelse - klar förutom styrelsemedlemmarnas underskrift 

• Verksamhetsplan – Björn gör klart den 

• Balans- och resultatrapport - klar 

• Revisorerna har fått aktuella ekonomirapporter 

• Valberedningen verkar vara klar 

• Plats: Studiefrämjandet 

• Ingrid beställer smörgåsar på Järnvägskonditoriet, Njurundabommen 
 

7. Planering av kommande aktiviteter  

• Djurspårning Stöde 11 mars – Anneli håller i spårningen. Samling vid Ica Stöde 
kl 10.00. Björn annonserar på FB och lägger ut om samordning från Sundsvall 
med samlingsplats Coop Nacksta 

• Landstingets Aktivitetsvecka runt 22 maj - ”Stöd för jämlik hälsa”            
Möjlighet att få bidrag upp till 50 000 kr om man arrangerar något som är 
folkhälsobefrämjande. Länsförbundet kommer antagligen att söka pengar, och 
Sundsvall-Ånge-kretsen åtar sig att ordna en aktivitet. Eftersom 22 maj är 
biologiska mångfaldens dag, vore det lämpligt med någon typ av naturutflykt, 
eventuellt tillsammans med botanikerna. Björn tar kontakt med Jan-Olof 
Tedebrand, Botaniska föreningen.  

8. Kamerala frågor 
Tove Gulliksson söker ersättning för ”Klimatsalongen 2022”.  

 
9. Remisser 

Ansökan om utökning av Mjällådalens naturreservat, vilken vi ställer oss positiva till. 
. 

10. Övriga frågor  
Nytt material har kommit ang ”Naturfalken”. Björn beställer.  
 

11. Kommande möten  

• Konstituerande möte hålls i anslutning till årsmötet 

• Styrelsemöte 28 mars kl 18.30 på Studiefrämjandet, Björn ordnar fika. 
 

12. 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 
 


