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Hej, Glad vår! 

 

Kansliets verksamhet 2016 

 

Kansliet har tillsammans med Styrgruppen haft en 

konferens där kansliets verksamhet 2016 och framåt 

diskuterades. Det som framförallt diskuterades var 

hur kan kansliet ”serva” länsförbunden och kretsarna 

på ett bra sätt? Hur ska kansliet ”nå” ut till kretsarna? 

Kansliet i nuvarande organisation har funnits i ett år 

och det finns fortfarande rutiner som behöver 

utvecklas. Därför finns det planer på att göra om den 

enkätundersökning som gjordes 2011 bland annat. 

Hög prioritet har också Snok-verksamheten, vilken är 

mycket uppskattad aktivitet bland föräldrar och barn. 

Målet är att 50 % av alla kretsar ska ha en snok-grupp 

inom en 5 års period. Endagsutbildningar i kansliets 

regi ska också planeras. Kom gärna med förslag på 

ämnen. 

 

Inspirerande Kansliträff 14-15 mars 

 

På kansliträffen träffades all kanslipersonal i Sverige. 

Det viktigaste budskapet från träffen till kretsar och 

länsförbund är att de finns flera projekt som 

finansieras av riks-kansliet som kretsarna kan delta i. 

Förutom de årliga som Klädbytardag, Miljövänliga 

veckan mm, startar Naturskoleverksamheten upp 

igen 2017, Schysst sommar och vinter rullar på, det 

finns material i materialskafferiet på Naturkontakt 

att ladda ned om ekologisk mat, och ett nytt projekt 

som handlar om hållbarhetsfrågor, Energifallet.  

Materialet är avsett för skolan, men kretsarna kan 

också använda det!  

 
Alla medlemmar hälsas välkomna till riksstämma i 

Norrköping den 18-19 juni! 

 

Stämman startar fredagen den 17 juni med olika 

kringarrangemang som nätverksträffar och utflykter, 

arrangerade av Naturskyddsföreningen Östergötland.  

Ombud från alla kretsar väljer tillsammans en ny 

styrelse och tar beslut om motioner och 

propositioner. Alla medlemmar har yttrande- och 

förslagsrätt.  

 

 

Är du intresserad av att vara ombud för din krets eller 

länsförbund kontakta Naturskyddsföreningen på din 

ort. Anmälan öppnar i mitten av mars. Då kommer all 

information om stämman, programmet och 

utflykterna att finnas på Naturskyddsföreningens 

webbsida samt på Naturkontakt, 

 

Gå med i vår grupp på Naturkontakt 

 

I gruppen Naturskyddsföreningen Väst, lägger vi 

information om till exempel kurser och utbildningar, 

insändare m.m. 

 

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. 

 

Utbildningar 

 

- Valberedningsutbildning Bohuslän den 23 

april. Anmälan/Kontakt: 0522-77 98 21 el. 

070-5671748 

 

- LLU –Leader Längs Göta Älv bjuder in till 

informationsträff i Hembygdsgården i västra 

Tunhem, Onsdag 23 mars kl. 18.00. Aktuella 

kretsar har fått mail om detta. Se även 

Naturkontakt-gruppen. 

 

Natursnokarna är poppis 

 
En väldigt rolig aktivitet som uppskattas mycket 

bland barn och föräldrar är Natursnokarna. 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.  
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Förhoppningsvis kommer en grundutbildning att ges i 

Halland senare i vår. Är du bara nyfiken på hur det 

fungerar, ni kan ”prya” på en snokträff för att se hur 

det är. Du behöver absolut inte vara biolog eller lärare 

för att starta en grupp. Tips, börja i liten skala, gör det 

till ett engångsevenemang och prata med föräldrarna 

som kommer. Det kanske finns någon som är 

intresserad av att dela ledarskapet med dig. Material 

om Snokeri finns på Naturkontakt såsom broschyrer, 

marknadsföringsmaterial m.m. Medel till 

Snokverksamhet finns att söka från riks. 

 

Webben, ny Aktivitetskalender och medlemsvärvning 

Aktivitetskalendern kommer inom kort i en 

uppdaterad version. Det nya är att man kan visa 

aktiviteter från valfritt antal kretsar och län i 

kalendern på den egna hemsidan, och som besökare 

i rikskalendern välja att visa aktiviteter ner till 

kretsnivå. Utbildning om den uppdaterade kalendern 

sker via Skype den 3 april 19.30. Den gamla 

kalendern försvinner 14 april, så passa på att byta till 

den nya innan dess! Allt innehåll från den gamla 

kalendern kommer självklart att finnas kvar och visas 

i den nya, ingenting försvinner! 

 

Vill ni puffa för något som händer i er krets under 

2016? Glöm inte att lägga upp det i Aktivitets-

kalendern. Behöver ni hjälp, kansliet hjälper till i mån 

av tid! 

 

För att locka fler medlemmar kommer det också 

finnas möjlighet att lägga in en box på kretsen 

webbsida där man kan ”klicka” för att bli medlem. 

Mer information kommer. 

 

Kretskonferens 

Planeringen för årets Kretskonferens pågår för fullt. 

Den blir i oktober, så boka inte upp er på annat helgen 

28-30 oktober. Temat för i år är Vatten, och vi 

kommer att vara i Hjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill ha kontakt, ring, sms:a, maila oss! 

 

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 och Ola 

http://vast.naturskyddsforeningen.se/ 
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