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Hej! Här kommer lite smått och gott från oss på 

regionkansliet. 

 

Naturskyddsföreningen i Väst på Naturkontakt 

 

Vi nysatsar nu på gruppen "Naturskyddsföreningen i 

Väst" på Naturkontakt. Vi är bara i startgroparna 

men tror att detta kan bli ett fantastiskt bra och 

levande forum för diskussion och samarbete i 

regionen. Naturkontakt är ett utmärkt redskap för 

just detta och vi önskar att så många som möjligt 

kommer med och bidrar med sitt engagemang, 

åsikter och kunskaper. Ju fler vi är desto livligare blir 

det, så om du inte redan har gjort det - gör slag i 

saken och gå med nu! 

 

Har du aldrig varit inne på Naturkontakt går du in 

här och skapar ditt konto: 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/  

 

Vår grupp heter ”Naturskyddsföreningen i Väst”, och 

adressen är:  

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/gru

pper/naturskyddsforeningen-i-vastra-gotaland-

1023400326/ 

 

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

 

Se dig omkring och bekanta dig med möjligheterna, 

här finns diskussionsforum där vem som helst av 

oss kan ställa en fråga eller dra igång en diskussion 

om något aktuellt eller brännande. Här finns också 

ett filarkiv som kommer att fyllas på kontinuerligt 

med allt möjligt matnyttigt och aktuellt - bidrag att 

söka, konferenser, remisser, skrivelser, artiklar, 

protokoll, olika teman som t.ex. Hav och strand-

skydd. Om du har idéer och önskemål om hur vi kan 

utveckla detta vidare, stort som smått, hör av dig! 

 

När man är med i Naturkontakt kommer det då och 

då mail-notifieringar som berättar när det händer 

något i de grupper man är med i, att en ny fil lagts 

upp etc. Och när man går in på Naturkontakt dyker 

det upp en röd prick längst upp till höger som 

innehåller en lista, när man håller muspekaren över, 

med de senaste notifieringarna. 

 

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. Man kan t.ex. 

välja att bara få notifiering för händelser i filarkivet, i 

forumet etc. 

 

 

Om du undrar över något, hör av dig till oss, eller till 

supporten: naturkontakt@naturskyddsforeningen.se 

 

Välkommen! 

 

 

Ola jobbar med webb med mera 

 

Från februari är Ola Freijd anställd på halvid på 

kansliet. Han kommer bl.a. att jobba med webbsidor 

och marknadsföringsmaterial. Kontakta Ola om ni 

vill ha hjälp med er webbsida, broschyrer och 

liknande: 

ola.freijd@naturskyddsforeningen.se  

0707-91 22 01 

 

Utbildningar 

 

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 Bohuslän Norra arrangerar följan-

de utbildningar under våren: 

 

- Ekonomi i förening 5 mars 

- Föreningskunskap 12 mars 

- Valberedningsutbildning 23 april. 

 

Anmälan/Kontakt: 0522-77 98 21 el. 070-5671748 

 

Passa på att ordna Café planet, om kollaborativ 

ekonomi 

 

Studiefrämjandet avsätter under januari-april 2016 

ett stöd till de Studiefrämjandetavdelningar som 

lokalt tillsammans med Naturskyddsföreningen öns-

kar anordna Café planet, om kollaborativ ekonomi 

utifrån boken ”Ägodela”. 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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Natursnokarna vill bli fler 

 

Vill ni starta en Snokgrupp i er krets så finns det 

pengar att söka för att starta upp verksamheten på 

Snok-kansliet riks. Det finns också en utbildning för 

att bli snokledare, även den anordnas av riks. 

Kontakta oss för frågor m.m. Idag finns det 90 

grupper totalt, målet är 270 grupper, d.v.s. en Snok-

grupp i varje krets! 

 

Material om Snokeri finns på Naturkontakt såsom 

broschyrer, marknadsföringsmaterial m.m. 

 

Dags för redovisning 

Redovisning av Snokverksamheten under 2015 ska 

skickas till, sylvia.lofberg@naturskyddsforeningen.se 

senast den 15 mars.  

 

Utvärderingsblanketten skickas ut till i Snokledarna i 

ett separat mail. 

 

Kul händelser till Aktivitetskalendern 

 

Vill ni puffa för något som händer i er krets under 

2016? Glöm inte att lägga upp det i Aktivitets-

kalendern. Om du är osäker på hur man gör, hör av 

dig till Ola så hjälper han till: 

ola.freijd@naturskyddsforeningen.se 

 

Vi har också en Facebook-sida ni kan nyttja för 

marknadsföring av evenemang. Maila oss om detta! 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-

gora/kalender Här är Aktivitetskalendern, i den 

söker man smidigt på län, tidsperiod, inomhus/ 

utomhus etc. Den ligger på riks hemsida, men kan 

också länkas in på den lokala webbsidan. Vi kom-

mer inom kort att lägga upp den även på Väst-sidan. 

 

Praktikanter söker praktikplats 

 

Nu har vi fått in två förfrågningar om praktikplatser. 

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

till kansliet så diskuterar vi hur en eventuell praktik 

skulle kunna se ut hos er. Det kanske finns något 

eftersatt arbete eller idé som ni vill förverkliga, ta 

chansen och skaffa en praktikant som kan hjälpa 

till. 

 

 

 

Påminnelse, 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/ 

 

 

Hälsningar Sylvia och Ola 
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