
 

 

  
 

 
 

Protokoll styrelsemöte 2023-03-28, Studiefrämjandet  kl 18.30-20   

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

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. Styrelsens konstituering 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
Kassör – Birger Hjörleifsson och sekreterare – Ingrid Wallin. Styrelsen valde att inte 
utse någon vice ordförande, 

 
4. Protokoll från föregående möte (2023 02 21)  

Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

5. Rapporter 

• Leader Mittland Plus – Förslag finns om att göra en fågelplattform i Stöde. Ett 
tidsmål för färdigställande skulle kunna vara till våren 2024, För att få ersättning 
från Leader krävs samarbete från minst två av tre aktörer – en ideell, en privat 
och en offentlig sektor. För vår del skulle det kunna vara Bidlife, som tillsammans 
med oss utgör den ideella delen och ett företag eller Sundsvalls kommun.  

• Årsmötet 7 mars – genomfördes med 11 deltagare. Stämmoprotokollet är klart, 
men ännu inte verksamhetsberättelsen.   

• Djurspårning Stöde 11 mars - genomfördes med 4 deltagare, där man under en 
givande naturvandring såg spår av räv och hare. 

• Världens längsta blomsteräng 16 mars, Kyrkans hus – 25 st lyssnade på 
föreläsningen om Naturskyddsföreningens projekt ”Världens längsta 
blomstervandring”, vilket handlar om hur man kan få hjälp och råd angående 
skötsel av ängar.  
 

6. Planering av kommande aktiviteter  

• Hur mår laxen i Ljungan? - 30 mars kl 19 Opalen Kvissleby, Mattias Olsson från 
Länsstyrelsens enhet för miljöutredningar och fiske berättar om smoltfällor, 
fiskhälsan och om hur älven mår. Ett samarrangemang av LONA-projektet och 
Naturskyddsföreningen m fl. 

• Plantbytardag Kvissle 20 april   

• Inventering av skyddsvärd skog - 27 april kl 19 Kyrkans Hus– Information om 
vilka skogar som är värda att skydda 

• Hitta ut – diskussion om var man kan sitta ut stolpar, där det tex finns saker att 
berätta. ”Hitta ut” syftar till att hjälpa människor att hitta intressanta platser i 
naturen och därmed få fina naturupplevelser. Hitta ut täcker in hela Medelpad. 



 

 

• Strandleden – LONA-projekt mellan Kvissleby och Njurundabommen, som pågår 
en bit in på nästa år. Arbetet med leden pågår. 

• Samarbete med Naturum Borgsjö – Det vore lämpligt med en exkursion vid och 
kring Naturum i Borgsjö. Där finns rik både flora och fauna att titta på. Lena tar 
kontakt med Rebecka Andersson, intendent (?) på Naturum för att diskutera 
upplägg och tidpunkt. 

• Exkursion till Stöde – bäver och flodpärlmussla 

• Länsstämma 14 maj – Höga kusten, möjlighet till digitalt deltagande, Sundsvall-
Ånge-kretsen har 4 ombudsplatser. 

• Ev föreläsning om varg tex på Naturum i Borgsjö 

• Aktivitetsvecka runt 22 maj? Vi bör uppmärksamma veckan. 

• Promenad i Arboretum, vid södra änden av Sidsjön- 28 maj tillsammans med 
botanikerna 

• Fågelutflykt till Stöde 3 juni 

• Riksstämma 17- 18 juni, Västerås - Sundsvall-Ånge-kretsen har två 
ombudsplatser. Stämmohandlingarna kommer ut den 3 maj och finns redan nu på 
Naturkontakt. Motioner och valberedningens förslag till ordförande och 
styrelseledamöter kommer att diskuteras vid ett senare styrelsesammanträde. 
Styrelsen ser gärna att valberedningen för riksstämman i någon offentlig form 
ordnar en utfrågning av ordförandekandidaterna. 
 

7. Kamerala frågor 
Kretsen köper bokföringstjänsten av Birgitta Skoglund, för en årlig summa av 4000 kr 
+ moms.  
Styrelsen beslutar att höja årsersättningen till 8000 kr + moms. 
 

8. Remisser 

• Reparationer och delvis ny kraftledning Ånge – Det nya förslaget följer 
huvudsakligen den befintliga sträckningen. Styrelsen har inga invändningar mot 
förslaget. 

• Ny damm i Matfors – Styrelsen anser att man borde se över miljöaspekterna, så 
att man ordnar fiskvandring i dammen och bevarar skönhetsspillet, sk  
spegeldammar 

• Ändrade fiskeregler i vattendrag i Norrland – Styrelsen avstår yttrande, 
eftersom ärendet omfattar hela Norrland och därmed är för stort för oss. 

Björn skriver remissvar i enlighet med styrelsens beslut. 
 

9. Övriga frågor  
Inkomna mail – Birger handhar de mail som kommer in via hemsidan. Det kommer 
bl a en hel del erbjudande om kurser i datasäkerhet. Den eller de som är 
intresserade ombeds ta kontakt med Birger. 
 

10. Kommande styrelsemöten  
25.4 - Lena ansvarar för fika, 23.5 – Ingrid ansvarar för 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 
 


