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Mötesanteckningar
1. Naturbussen
Storöringens fiskeklubb informerar om sin satsning Naturbussen.
http://www.mittlandplus.se/2017/11/10/naturbussen-den-mobila-fritidsgarden/
Ingela Dahlin från Storöringens fiskeklubb är projektledare. Projektet startade 1 maj och är ett
tvåårigt projekt. Naturbussen är som en mobil fritidsgård. Det är ett samarbete med flera
föreningar, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Storöringens fiskeklubb, Timrå
kommun, SISU, Studieförbundet Västernorrland, Svenska Castingförbundet och
Västernorrlands idrottsförbund. De samarbetar även med skolor i Sundsvalls kommun.
Bussen åker ut i ytteromården där det inte finns fritidsgårdar. Man får boka en träff, med det
man vill ha. Tex fågelexkursion eller en idrott, ex boulekväll. Då kommer en förening med
anknytning till aktiviten. Kostnaden bestäms tillsammans beroende på vad man behöver för
ersättning för omkostnader. Bussen är ett transportfordon för material, inte för att transporter
människor. Men det finns även två mindre bussar att använda vid längre utflykter.
Projektet arbetar övergripande med alla människors lika värde. Integration är en stor del av
projektet. Det har mest varit med ensamkommande pojkar, eftersom det är de som finns här
nu. Det går mycket ut på att både berätta och att lyssna, lära av varandra. Ambitionen är att
öka folkbildningen.
Projektet arrangerar även Naturweekends för vuxna och barn tillsammans med fokus på grön
rekreation för hälsan.

Barnens framtidsvision handlar om hur vi vill att framtiden ska se ut. Det kan presenteras på
olika sätt. Bland annat att genom ord/illustrationer/foto förklara hur de ser på framiden och
vilken framtidsvision de vill ha.
Utomhusaktiviteter i No-ämnen får de hjälp av Stefan Grundström och Andreas Aronsson.
De har gjort en broschyr där varje förening som ingår i projektet får förklara/beskriva sin
förening. De flesta vill få fler medlemmar speciellt ungdomar så det är en jättebra chans att gå
med och samarbeta. De föreningar som ingår åtar sig enbart att göra det de bokas till.
Projektet söker ett antal föreningar som kan delta i aktiviteter och arrangemang. Under de
kommande två åren ska de erbjuda ett antal utbildningar till föreningar som anmäler intresse
att delta i projektet. Det innebär att föreningen har möjlighet att delta med representanter.
Ungdomsutbildning, naturguidesutbildning, livräddning, hur man möter en björn mm. NPFutbildning för att på bästa sätt hantera personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Det finns ca 20 vildmarksledare, men det är Ingela som driver projektet och är engagerad i de
flesta utflykterna. Ingela och Janne är anställda i projektet. Man kan även boka dem för att få
inspirationsföreläsning.
De hoppas att verksamheten ska fortsätta efter att projektet är slut, kanske kan Timrå kommun
ta över och driva det vidare.
Ingela berättar även lite om Storöringens förening, de är en mycket aktiv förening. De har
relativt många medlemmar med varierande ålder. Sammanhållningen är väldigt bra och de
åker på olika fiskeresor varje år. Föreningen har haft som mål från start att de inte ska gå med
plus och förvalta en massa pengar. De pengar de får in kommer från medlemsavgifter och
fiskekort.

2. Klassdraget
Joel Tostar från Sundsvalls sportfiskeklubb berättar om satsningen Klassdraget. Det är ett
skolfiskeprojekt som Svenskt friluftsliv ligger bakom, det har pågått sedan 2012. De
arrangerar friluftsdagar och träffar då barn från olika skolor i klasser från 1:an till 6:an.
Klubben ställer upp med utrustning och ledare. Utrustningen finansieras av Sportfiskarna
(Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund).
Sundsvalls sportfiskeklubb har inga anställda. Alla är ideella. Föreningen bildades 1934, det
är många äldre medlemmar samt passiva medlemmar. De vill gärna ha fler unga medlemmar
och har en ungdomskommitté i föreningen och det är de som håller på med klassdraget.
Sportfiskarna har som mål att öka antalet medlemmar, det hoppas man kunna få genom
klassdraget. De har som mål att engagera 600:a klasser under 2018. Sundsvalls
sportfiskeklubb har träffat 19 klasser.

De fiskar både på vintern och på sommaren. De lever på att pensionärer är med och hjälper till
vid friluftsdagarna. De ledare som är engagerade gör det självmant av eget intresse. De
hjälper till med det praktiska för att alla ska få fiska och förklarar även vad man behöver för
kläder och utrustning. Det brukar vara en ledare på fem barn. Eleverna får behålla sina
pimpel- och metspön efter att aktiviteten är slut.
Om man är intresserad av att ha en friluftsdag med sportfiskarna får man boka det med Joel
eller Dennis som är ansvariga i ungdomskommittén. Det finns vissa begränsningar för att
genomföra friluftsdagarn eftersom det är beroende av årstiderna. Mars, maj och augustiseptember är de lämpligaste populäraste månaderna. Så det kan bli ont om tider att boka, först
till kvarn är det som gäller.

3. Arrangemang
Skidans dag blir en Vinterdag
Vi har tidigare kommit fram till att vi vill utöka skidans dag med fler aktiviteter, så att det blir
mer som en vinterdag. Om vi ska gör en vinterdag kan det vara bra att begränsa oss och
koncentrera oss till ett ställe, ev Sidsjön. Innan vi bestämmer något och planerar vidare ska
Anders ska höra med skidföreningarna om hur de ser på detta. Om de absolut vill ha kvar
skidans dag får vi fundera vidare på konceptet.
- Preliminärt datum, ev söndagen i sportlovsveckan 10 mars.
- Vad skulle en vinterdag kunna omfatta?
Skidor, skridskor, slalom, fiske, klätteraktivitet, naturskyddsföreningen, draghund mm.
- Vilka medverkar och hur?
Medlemmarna checkar av i sina föreningar hur det ser ut och om de kan vara med.

4. LONA-projekt
Förstudie utveckling av leder:
Ett projekt för ledutveckling rent allmänt. Anders har tittat på möjliga bidrag man kan söka
och som det ser ut är Landsbygdsmedel näst intill slut. Vi skulle kunna kolla med Leader
Mittland. Ett sådant projekt skulle gälla en helhet, där alla föreningar som är intresserade
medverkar.
Vi har gjort ledinventeringar, nu skulle vi behöva titta på vilka leder som är aktuella att
utveckla, och vad kan man göra där. Viktigt att tänka på många frågeställningar, som tex:
Finns bussanslutning? Kan man klättra där? Turism/rida/fiska/blommor/geologi/svamp mm.
Man skulle vilja söka medel för att anställa en person eller konsult som kan arbeta med det
mer fokuserat.
Invasiva arter:

Vi har en svår utmaning med att bekämpa invasiva arter i vår kommun. För att komma igång
med arbetet skulle vi kanske kunna söka LONA-bidrag till ett projekt. De arter som skulle
kunna vara aktuella är lupin, jättebalsamin tex. I projektet kan flera åtgärder ingå som
kartläggning, en åtgärdsplan, olika informationsinsatser mm.
Naturskyddsföreningen är intresserade av att vara med och har idéer på aktiviteter. Bland
annat att under biologiska mångfaldens dag den 22 maj nästa år arrangera en
informationsaktivitet. Naturskyddsföreningen kan ansvar för en sådan dag.
Vid nästa möte ska stadskärneutvecklare, Jonas Albecker komma och prata. Kanske är det
möjligt att samverka för att genomföra en aktivitet i Stadskärnan.
Miljökontoret kommer bjuda in till ett möte med berörda förvaltningar inom kommunen, samt
Naturskyddsföreningen, för att se hur en projektansökan kan se ut.

5. Kommande möten
Hur utvecklar vi mötena vidare? Björn föreslår att mötena bör göras öppna för alla
föreningars medlemmar att delta. Som vi ser det har mötena alltid varit öppna för fler
medlemmar. Det är bara att fråga runt i föreningen om någon mer vill komma.
Skulle det vara intressant att ha någon utflykt eller exkursion?
En förening skulle kunna hålla utflykten relaterat till verksamheten med ett visst tema.
Föreningarna mycket positiva. Botanikerna kan göra en blomvandring, kanske kombinerat
med fågelskådning under våren. Mykologerna en svamputflykt under hösten. Vi kan vandra
till Klissbergsstugan för att ha möte och uppleva Sundsvalls äldsta utflyktsstuga.
Klätterklubben kan arrangera ett möte vid vindskyddet vid Midskogsberget.
Kom gärna med fler förslag!
Förslag om en studiedag för rådet till Ö-vik för att träffa deras natur och friluftsråd,
kombinerat med inspirationsföreläsning med Jerry Engström. Det var mycket positivt och
något som man såg kunde genomföras en veckodag, och ändå locka många.
Selångers Pilgrimscenter borde vi bjuda med på något möte.
Utveckling av rådets verksamhet med stöd från Edit Andresen från MIUN. Hon är duktig på
att skapa och utveckla nätverk mellan föreningar. Hur kan vi samverka? Det finns mycket
kunskap om detta i regionen. Edit har forskat om detta. Vad är framgångsfaktorer i föreningar
som lyckas?
Aktuella föredragshållare. Några exempel:
•
•
•
•

Forskning kring sociala medier Maria Lexhagen ETOUR/Mittuniversitetet, Östersund.
Trendspaning med Peter Edman ETOUR/Mittuniversitetet.
Jean Esselström om Länsstyrelsens arbete med Friluftsliv.
Adam Holm, Chasing the elements- hur kan vi inspirera den yngre generationen att
möta naturen?

Förslaget är att Anders kontaktar Länsstyrelsen för att se om de kan bjuda in till en
konferens för hela länet med fokus på framtid och forskning.
Planerade tillfällen
Tisdagar eller onsdagar 18-20. Oftast i Barkskeppet, Magasingatan 12, 4 trappor. Ingång
dörren bredvid bussgods.
Onsdag 5 december, tisdag 15 januari, onsdag 20 februari, tisdag 26 mars, onsdag 8 maj.

6. Information från kommunen
Det finns 6700: - kvar i prispengar från Sveriges Friluftskommun. Man kan ansökan om dem
till Anders. Sedan kan det eventuellet finnas ytterligar 15. 000: -, det beror på om SOK hittar
ytterligare finansiering till sin satsning på springstol för rörelsehindrade eller inte. Hör av er
till Anders snarast, projektet ska genomföras innan årsslutet. Annars måste vi lämna tillbaka
pengarna till Sveriges Friluftskommun.

7. Information mellan medlemmar
Större nyheter från föreningarna
Vidar: De har fått ökat intresse för att besöka stugorna. De har haft problem att ta emot alla.
Brist på stugvärdar. Men det finns hopp från nya unga förmågor som är intresserade.
Birdlife Medelpad (MOF): Lokalfrågan är löst. De har fått lokal hos studiefrämjandet. För
övrigt har de nyss lanserat sin nya hemsida birdlife. De är mitt i vintersäsongens träffar just
nu.
Naturskyddsföreningen: Har fått lokal hos studiefrämjandet. SNF skickar ut en enkät om
Sveriges naturvårdskommun, vi kom på en blygsam 99:e plats 2018. 210 kommuner i landet
har svarat. SNF vill gärna hjälpa till att fylla i enkäten om vi upplever att den är krånglig.
Expedition Altitud: Klättersäsong på berg slut. Nu väntas isklättring. Vid det stora
Geochacing-eventet var XA med, det var många som besökte XA och ville veta mer.
KoF: Vi är på gång att svara på Sveriges friluftskommun enkäten.
MK: Inget särskilt som händer för tillfället. Vi svarar på nya planer och remisser i vanlig
ordning.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

