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Hej och God fortsättning på 2016! 

 

Nygammal kommunikationskanal! 

 

Styrgruppen för kansliet samt kanslipersonalen har 

diskuterat hur kommunikationen mellan Kansli och 

Styrgrupp samt hur information ut till Länsförbund 

och kretsar kan förbättras. Förslaget är att vi 

använder vårt ”intranät” Naturkontakt som vår 

kommunikationskanal under en prövoperiod om 

cirka två månader.  

 

För att detta skall fungera ombeds samtliga kretsar 

att bli medlemmar i gruppen Naturskyddsföreningen 

i Väst: 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/gru

pper/naturskyddsforeningen-i-vastra-gotaland-

1023400326/ 

 

För att skaffa medlemskap i gruppen klicka på 

länken och gå med i grupp. 

 

Denna grupp är en s.k. öppen grupp, väl insläppt kan 

du skriva inlägg i forumet samt läsa allt som finns 

inlagt i de olika mapparna. Fördelarna är många, 

kansliet behöver inte skicka ut mejl i tid och otid, alla 

får tillgång till samma information och som ny på 

kansliet slipper jag mejla till ”fel” personer.  

 

När ni som krets blivit medlemmar, utse en ansvarig 

person som går in 1 gång per vecka och läser 

nyheterna som lagts ut i de olika mapparna. Jag 

kommer även mejla ut att, nu finns det information 

att läsa, som en påminnelse. Förhoppningsvis 

kommer detta bli ett smidigt sätt för oss på kansliet 

att dela information med er kretsar! 

 

De som tillhör Styrgruppen behöver inte göra något. 

 

 

Motioner 

 

Glöm inte att göra din stämma hörd, skicka in 

motioner! För Riksstämman, senast den 31 januari, 

och för Länsstämmorna, se Naturkontakt eller lokal 

hemsida för mer information. 

 

 

 

 

Nya krafter? 

 

Naturskyddsföreningen är en populär presumtiv 

arbetsplats, det märker kansliet av, inte minst genom 

antalet förfrågningar om praktikplatser. Har ni en idé 

ni vill förverkliga eller något arbete som blivit eftersatt 

i er krets? Hör av er till kansliet så vidarebefordrar vi 

kontaktuppgifter till hungriga studenter till er. Det 

kanske är svårt att veta vad ni kan erbjuda, ring till 

mig, så diskuterar vi om hur en eventuell praktik 

skulle kunna se ut hos er.  

 

Kurser, utbildningar 

 

Utförlig information om utbildningar m.m. lägger jag 

ut i gruppen Naturskyddsföreningen Väst.  

 

Men i korthet, Valberedningskurs i kansliets regi, 

planeras till hösten 2016.  

 

Det finns en Föreningsutbildning, som kansliet tagit 

fram, det är en Power Point med talmanus, som 

kretsarna kan använda fritt. Vill ni få tillgång till 

utbildningen, eller behöver ni någon som föreläser för 

er? Kontakta kansliet. 

 

Studiefrämjandet arrangerar en rad utbildningar 

under våren, Ekonomi i förening, Valberednings-

utbildning och Föreningskunskap. Läs mer om dessa 

utbildningar på Naturkontakt, i gruppen 

Naturskyddsföreningen väst. 

 

Föreläsning om Kollaborativ ekonomi, utifrån boken 

Ägodela och filmen Dela är det nya äga. 

Studiefrämjandet avsätter under januari-april 2016 

ett stöd till de Studiefrämjandetavdelningar som 

lokalt tillsammans med Naturskyddsföreningen 

önskar anordna Café planet, om kollaborativ 

ekonomi. Kontakta kansliet för mer information, eller 

gå in på: 

 

https://handlamiljovanligt.naturkontakt.naturskydds

foreningen.se/samarbete-kring-agodela-pa-cafe-

planet/. 
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Utökat styrgruppsmöte 

 

Den 4-5 mars ska kansliet hålla i ett ”utökat” 

Styrgruppsmöte. Mötet kommer att vara i Göteborg. 

Styrelsen mjukstartar på fredag kväll, sedan 

övernattar vi, och under lördagen börjar arbetet på 

allvar. Inbjuda är ordinarie Styrelseledamöter samt 

en extra person från varje Länsförbund. Så fundera 

redan nu på vilka som vill följa med. Mötet kommer 

att handla om kansliets Verksamhetplan för 2016. 

 

Intressanta datum 

 

Den 30-31 januari är det Natursnokskonferens i 

Stockholm. Då ska vi bland annat diskutera 

verksamheten för 2016. Återkommer med mer 

information efter mötet om snokverksamheten. 

 

Konferens om integration i Göteborg, den 15 februari. 

Hur kan Naturskyddsföreningen hjälpa flyktingar att 

etablera sig i Sverige? Varbergskretsen t.ex. guidar 

flyktingar till intressanta platser runt om i Varberg, de 

har bland annat ordnat studiebesök på Getteröns 

naturrum. Väldigt spännande och säkert uppskattat! 

 

Sök bidrag! 

 

Funderar du och din krets/ditt länsförbund på vilken 

fråga ni vill driva i höst? Kanske ni vill arrangera en 

cykeldag eller göra ett projekt kring kemikalier? 

Rädda en tätortsnära skog från att exploateras eller 

städa stranden?  

 

Ni kan söka projektbidrag för projekt som startar 

under andra halvåret 2016. Sista ansökningsdag är 1 

april 2016. 

 

Här finns ansökningblanketten: 

https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforen

ingen.se/sok-projektbidrag-i-var/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärorik bok 

 

Olov Holmstand och Jan Lindholm har skrivit en 

lärorik bok som heter Uranbrytning i Sverige, den 

handlar i korthet om de problem som medföljer vid 

uranbrytning. En bok som alla kretsar borde ha i 

bokhyllan. Den kommer att delas ut till Styrgruppen  

i januari. 

 

 
 

 

Hälsningar Sylvia och Ola 
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