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Hej, vitsippor,  blåsippor, vårlök, gökärt, 

gullvivor och liljekonvalj! 

 

Anmälningstiden för riksstämman är förlängd 

 

Riks förlänger anmälningstiden för riksstämman till 

torsdagen den 26 maj kl. 24.00 så att Riks kan  

jobba för att få  in fler ombud. Om ni inte skickar 

någon, kontakta ert Länsförbund. 

 

Påminnelse. Välkommen att göra intresseanmälan 

till årets Kretskonferens Vatten! 

 

Välkomma till årets kretskonferens den 28-30 

oktober. Årets tema är vattenfrågor, så som 

småskaliga vattenkraftverk, lagstiftning kring 

vatten m.m. Workshops, föreläsningar och 

studiebesök varvas för att få till så trevliga dagar 

som möjligt. 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. Styrgruppen vill gärna att minst 1 person från 

varje krets kommer . 

 

Obs. Vi har förlängt tiden för intresseanmälan till 

fredagen den 10 juni. 

 

Maila er intresseanmälan till: 

kansli.vast@naturskyddforeningen.se.  

 

Obs skriv vattenkonferens2016 i rubrikfältet! 

 

Gå med i vår grupp på Naturkontakt 

 

Idag har vi 46 medlemmar. Men vi vill bli fler. Vi vill 

gärna att någon i varje krets, t.ex. att en 

styrelsemedlem blir medlem, för då kan vi lägga all 

matnyttig information till er där istället för att 

skicka ut massmail.  

 

Vår grupp heter ”Naturskyddsföreningen i Väst”, och 

adressen är:  

 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/gr

upper/naturskyddsforeningen-i-vastra-gotaland-

1023400326/ 

 

 

Gå in här och skapa 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 att söka 

 

Här kommer några länkar till webbsidor där ni kan 

läsa mer om de bidrag som finns att söka på Västra 

Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Region Halland 

m.fl. Bläddra runt bland länkarna och få inspiration: 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/m

iljo-och-klimat/miljomal/Pages/stod-och-

bidrag.aspx#.VzBGntBU1KY.hotmail 

 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-

Gotalandsregionen/startsida/Miljo/Bidrag-till-

miljoprojekt/ 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/sv/djur-och-

natur/friluftsliv/lona-lokala-

naturvardssatsningen/Pages/Lokala_och_kommu

nala_Naturvardssatsningar.aspx?keyword=lona 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/ 

http://lluh.se/ 

http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload

/HSSL_Kansli/PDF/Informationsmaterial/Landsby

gdsutveckling_och_Leader.pdf 

Snok-ledarutbildningar 

 

Det kanske finns en sovande Natursnoksgrupp i din 

kommun som du vill ta tag i? Du kanske själv har 

barn som du vill ge härliga naturupplevelser? 

Snokverksamheten vill att ”vi bara är” samtidigt 

som barn och vuxna leker och lär i naturen. Det 

behövs inga förkunskaper. All information och 

anmälan till 2 dagars-utbildningen i Göteborg den 

24-25/9, finns på nästa sida. 
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Här finns också mycket information om vad 

utbildningen innehåller, vad en Snokverksamhet är.  

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnoka

rna/bli-ledare 

 

http://vast.naturskyddsforeningen.se/natursnokar

na-vast/ 

 

Det kommer även anordnas en 1-dagsutbildning till 

Snokledare i Varberg, antingen den 18, eller den 19 

juni i Varberg. Till den anmäler ni ert intresse till 

sylvia.lofberg@naturskyddsforeningen.se den 25 

maj. Obs. uppge vilken dag ni önskar komma! 

 

Endagsutbildningen är en komprimerad variant av 

tvådagars-utbildningen och därför mer späckad 

med information. 

 

Kom igång med föreningens inkluderingsarbete 

 
Delta i Volontärbyråns nya introduktionsutbildning 

om hur fler kan inkluderas i föreningslivet. 

Utbildningen är helt kostnadsfri och utgår från 

Volontärbyråns nya handbok ”Att inkludera fler i 

föreningslivet”.  Under utbildningen får du lära dig 

grunder i att tänka och agera normkritiskt. 

Utbildningen blandar teori med praktik och du får 

möjlighet utbyta erfarenheter med de andra 

kursdeltagarna. Vi går igenom metoder för hur ni 

kan synliggöra interna och utestängande normer. 

Du får också möjlighet att reflektera över hur det ser 

ut i din egen förening och hur ni kan tänka nytt när 

det gäller såväl mötesformer och rekrytering. 

När: Onsdag 8 juni 2016, kl. 9.00-16.00 

Plats: Göteborgs FöreningsCenter, Mötesplatsen 

Södra Allégatan 1B, Göteborg 

Vem: Utbildningen riktar sig till föreningar med 

frivilliga i verksamheten 

Pris: Kostnadsfritt för ideella föreningar.  

Vi bjuder på lunch och fika samt boken ”Att 

inkludera fler i föreningslivet” Anmälan: 30/5 2016 

https://simplesignup.se/event/77164-goeteborg-

att-inkludera-fler-ifoereningslivet?utm_source 

=Volont%C3%A4rbyr%C3%A5n+Samordnare+V%C

3%A4stra+G%C3%B6talands+l%C3%A4n&utm_ca

mpaign=254cf69022Inbjudan_till_utbildning_Att_i

nkludera_f5_11_2016&utm_medium=email&utm

_term=0_c93b9744c7-254cf69022-39178741 

 

 

Hjälp med Webben 

 

Kansliet fortsätter arbetet med att hjälpa våra 

kretsar med webben 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. 

 

Varför, jo för att locka fler att bli intresserade av NF! 

Kansliet kan hjälpa er med detta. Det är faktiskt 

enkelt när man kommer in i det, hör av er så tar vi 

en snabblektion! Hör av er till Ola på 0707-912201, 

ola.freijd@naturskyddsforeningen.se. 

 

Vad kan kansliet hjälpa till med? 

 

Kansliet kan hjälpa till på många olika sätt t.ex. 

 

•Arrangera utbildningar, konferenser m.m. 

•Hjälpa till att sammanställa remissvar, skicka ut 

remisser, förmedla kontakter till sakkunniga 

•Svara på frågor 

•Hjälp med projektidéer, event m.m. 

•Webb och grafiskt material  

•Stötta kretsstyrelser 

•Förmedla kontakter 

•Stötta i en specifik fråga  

•Sprida information, till/från kretsar, Länsförbund 

och intressenter 

•Stötta Snokverksamhet 

•Medverka på träffar hos kretsar och myndigheter  

•Stötta i kommunikationsfrågor 

•Producera PR, skrivelser m.m. 

•Stötta vid bidragsansökningar 

 

Kansliet finns till 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! 

 

Hälsningar Sylvia Löfberg och Ola Freijd 

mailto:kansliet.vastragotaland@naturskyddsforeningen.se
http://www.vast.naturskyddsforeningen.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare
http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare
http://vast.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna-vast/
http://vast.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna-vast/
https://simplesignup.se/event/77164-goeteborg-att-inkludera-fler-i
https://simplesignup.se/event/77164-goeteborg-att-inkludera-fler-i
mailto:ola.freijd@naturskyddsforeningen.se

