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Hej!  

Nu har alla länsförbund och kretsar haft årets stämmor. Jag har deltagit vid alla fem länsförbundens, och 

är djupt imponerad av engagemanget och kunskapen men också av er enastående förmåga att anordna 

bra arrangemang! Det har varit riktigt, riktigt roligt. Jag har i samband med stämmorna fått många frågor, 

bland annat kring medlemsregister, Natursnokar, hur det regionala kansliet kan stötta kretsar för att få 

ökat engagemang och hur föreningen kan bli mer öppen för alla. Ibland har jag kunnat ge tydliga svar, 

ibland har det blivit lite otydligare (och i trötta stunder kanske till och med flummigt). Du är alltid 

välkommen att kontakta oss på kansliet med dina tankar och idéer, och här kommer ett tips till: Utnyttja 

den representant från ditt länsförbund som sitter i kansliets styrgrupp. Varje länsförbund har en, och 

personen finns där just för att förmedla alla goda idéer och synpunkter från medlemmar och kretsar till 

styrgruppen, som i slutänden kokar ner dem till den verksamhet vi har på kansliet. Hör av dig till ditt 

länsförbund eller till oss på kansliet om du vill ha den kontakten!    /Klara 

 

Ur innehållet:  

– Pepp på dagfjärilar? 

– Beteslagen uppe för debatt 

– Workshop  

 

Pepp på dagfjärilar? 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ordnar en 

kurs för de som övervakar fjärilar inom Svensk 

dagfjärilsövervakning och för de som är nyfikna på 

att börja övervaka fjärilar. Kursen är en 

nybörjarkurs, men med chans för de mer 

fjärilskunniga att ställa sina frågor. I Uddevalla 

söndagen den 7:e juni – all information hittar du 

här! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteslagens vara eller inte vara 
Det pågår för närvarande en livlig debatt om 
beteslagens vara eller inte vara. Tillsammans med 
Johanna Sandahl har många länsförbund och 
kretsar förtydligat Naturskyddsföreningens 
inställning i frågan och öppnat för en bred debatt 
genom debattartiklar och insändare, bland annat i 
Skaraborgs läns tidning, Borås tidning och 
Bohusläningen. Tillsammans tar vi tydligt ställning 
för ett öppet kulturlandskap och för en god 
djurvälfärd. 
 
 
Är du mellan 20-30 år och vill påverka Västra 
Götalandregionens utveckling mot 
fossiloberoende? 
Västra Götalandsregionen bjuder in till workshops, 
för att få din syn på hur regionen ska utvecklas mot 
ett fossiloberoende till 2030. Kommande 
workshops äger rum i Dals Långed, Strömstad och 
Göteborg. Här hittar du inbjudan! 

 

 

 

Hoppas att du har en riktigt härlig vår! 

/Klara & Susanne 

 
 

 

PS. Du kommer väl ihåg att anmäla dig till 

rikskonferensen i Åre den 22-24 maj? 
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