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Hej, sköna april. 

 

Intresseanmälan till årets Kretskonferens! 

Välkomma till årets kretskonferens den 28-30 

oktober. Årets tema är vattenfrågor, så som 

småskaliga vattenkraftverk, lagstiftning kring vatten 

m.m. Vi bjuder särskilt in de som arbetar med 

vattenfrågor, men har du ett intresse av frågan i 

stort är du naturligtvis välkommen att göra en 

intresseanmälan. Konferensen kommer att vara i 

Hjo i år. Och det kommer bli ett spännande program 

där workshops, föreläsningar och studiebesök varvas 

för att få till så trevliga dagar som möjligt. Er 

intresseanmälan vill vi få in senast den 23 maj. 

Maila er intresseanmälan till: 

kansli.vast@naturskyddforeningen.se.  

 

Obs skriv vattenkonferens2016 i rubrikfältet! 

 

Gå med i vår grupp på Naturkontakt 

Vår grupp heter ”Naturskyddsföreningen i Väst” och 

adressen är:  

 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/gru

pper/naturskyddsforeningen-i-vastra-gotaland-

1023400326/ 

 

Har du aldrig varit inne på Naturkontakt går du in 

här och skapar ditt konto: 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/ 

Klicka på "Gå med i grupp" så är du inne! 

 

Man kan själv välja vilka händelser man vill få mail 

om. Gå till "min sida", "inställningar", "e-post" och 

kryssa i efter dina egna önskemål. 

 

Bidrag 

Ni kan få bidrag till ert event, föreläsningar mm. 

tillsammans med studiefrämjandet genom 

studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. 

Dessa genererar i sin tur ett litet stöd som kan gå in 

till kretsens verksamhet. Kontakta ditt lokala 

studiefrämjande-kontor för mer information. 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare finns det ett Extra grundbidrag för kretsar 

som Riksföreningens styrelse har beslutat att 

kretsar kan söka, på 3 500 kr per år. För att kunna 

ansöka om detta extra ekonomiska stöd, måste 

kretsen uppfylla 3 kriterier: 

 

 Kretsen har högst 50 000 kr i likvida 

tillgångar och högst 50 000 kr i omsättning. 

 

 Kretsen har skickat in kompletta 

årsmöteshandlingar för föregående 

verksamhetsår. 

 

 Kretsen inte har några oredovisade projekt 

– detta gäller projekt som beviljats 

projektbidrag från riksföreningen med ett 

redovisningsdatum som har förfallit. 

 

Blanketten finns här:  

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/info-

material/kretshandboken/kapitel-5-ekonomi-

administration/12-extra-grundbidrag-for-kretsar/ 

 

Blanketten  skickas till: Naturskyddsföreningen, Att: 

Hanna Rüdeberg, Box 4625, 116 91 Stockholm eller 

skanna in och e-posta till 

aterbaring@naturskyddsforeningen.se 

 

Frågor besvaras av Hanna Rüdeberg, e-post: 

hanna.rudeberg@naturskyddsforeningen.se, 

tel: 08-702 65 38 

Naturvänliga veckan i maj 

Vill du hjälpa till att göra livet bättre för växter och 

djur i din närhet? Naturvänliga veckan genomförs i 

maj.  Det finns många roliga saker ni kan göra för 

att gynna vilda växter och djur. Tips på aktiviteter:  

 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-

gor/skog/tolv-tips-for-naturraddare 
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Natursnokarna 2015 redovisning 

•Totalt finns det 12 stycken Natursnoksgrupper i 

Västra Götaland. Halland har en grupp, den finns i  

Halmstad. 

 

•En grupp har avslutat sin verksamhet, Utby 2. 

 

•En grupp kommer att vara vilande under våren 

2016, Tjörns natursnoksgrupp. 

 

•Tre grupper startade under hösten 2015, Lärjeåns 

natursnoksgrupp, Lerum 2, samt Utby 1. 

 

•Partille natursnoksgrupp/fältbiologer har haft 

fokus på äldre barn i sin barnverksamhet, 12-20 år, 

De kommer att satsa mer på yngre barn under 

2016. 

 

•Målet om att i Västra Götaland ska minst 175 barn 

ska delta i en aktivitet 2015, har uppnåtts gott och 

väl, 698 barn kom ut i naturen under 2015 under 

minst ett tillfälle. (I åldrarna 2-12 år.) 

 

Vill ni starta en grupp eller bli Natursnokledare, 

kontakta sylvia.lofberg@naturskyddsforeningen.se. 

 

Snokledarutbildningen kostar ingenting om man 

skriver på ett kontrakt som är kopplat till 

kretsstyrelsen om att man lovar att hålla i minst 2 

snokträffar inom ett år efter utbildning.  

Snokläger, snabb intresseanmälan för barn och 

vuxna 

Ta chansen att leva natursnoksliv 27-30 juni  i 

sommar! I år vill vi hålla lägret utanför Fjärås vid 

Kungsbacka på Västkusten. Stället heter Koitjärve 

och är omgiven av vacker bokskog vid sjön Lygnern. 

Vi snokar i naturen, hittar spår och småkryp, skapar i 

och med naturen och mycket mer. Tid för bad och 

mysstunder vid brasan kommer förstås också att 

finnas. Du kan välja om du vill tälta ute, eller bo med 

enkel standard inomhus. Lägret är till för barn och 

vuxna. Alla barn behöver ha en vuxen med sig. Alla 

vuxna behöver inte ha ett barn med sig. Aktiviteterna 

är anpassade till barn mellan 4-12 år. Vill du också 

leva Natursnoksliv?  

Skicka oss din intresseanmälan senast den 15 maj 

natursnokarna@naturskyddsforeningen.se 

 

 

Lägret kostar ca 900 kr per vuxen och ca 500 kr per 

barn över 10 år. Barn 4-10 år är gratis.  

 

Vi är medvetna om att vi är sena med denna 

inbjudan! Därför är detta en intresse-anmälan för att 

se om det fortfarande finns tillräckligt stort intresse 

för att hålla lägret. Får vi tillräckligt många 

intresserade så återkommer vi med en riktig 

anmälningsinbjudan. 

 

Webben, önskvärd minimistandard 

Vi fortsätter arbetet med att hjälpa våra kretsar att 

synas på ett skönt sätt via sin hemsida, och börjar 

med en "minimistandard" som innehåller: 

 

• startsida med en kort presentation som talar om 

"vilka vi är", "var vi finns" och "vad vi gör", 

 

• aktuella kontaktuppgifter, gärna till hela 

styrelsen men åtminstone till ordförande eller 

någon annan som vill vara kontaktperson, 

 

• länkar till riks, länsförbund och regionala 

kansliet. 

 

Vi hjälper givetvis till med detta! Och ännu roligare 

blir det när man vågar sig på att uppdatera med 

snygga bilder, aktuella händelser och rapporter, och 

att lägga in sina programpunkter i aktivitets-

kalendern, så att hela landet får lust att komma på 

nästa aktivitet! 

 

Det är faktiskt enkelt när man kommer in i det, hör 

av er så tar vi en snabblektion! Och vågar ni inte 

riktigt än så hjälper vi gärna till att lägga in det ni 

behöver just nu. Hör av er till Ola på 0707-912201, 

ola.freijd@naturskyddsforeningen.se. 

 

Om vi ska underlätta för fler intresserade att komma 

till oss behöver det vara enkelt att hitta information 

och kontaktuppgifter via våra hemsidor! 

 

Aktivitetskalendern 

När det gäller den nya versionen av aktivitets-

kalendern, som vi skrev om i förra nyhetsbrevet, var 

informationen som vi fått från riks tyvärr felaktig. 

Den nya förbättrade versionen är på gång, men när 

den kommer är oklart. 
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Kansliet finns för er 

Tveka inte att kontakta oss på kansliet. Vi försöker 

att lösa det mesta, och kan vi inte svara på en fråga, 

så vidarebefordrar vi den!  

 
Gå gärna in och bli vän med oss på vår FB sida:  

https://www.facebook.com/Naturskyddsforeningen

Vast/ 

 

Och kika runt på vår webb: 

http://vast.naturskyddsforeningen.se/ 

 

Hälsningar Sylvia och Ola 
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