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Hej Medlem! 
 
Sommaren närmar sig med stormsteg och med den även vårens kretskonferens. Eftersom vi 
nu blivit fem länsförbund i regionsamarbetet kommer vi att ordna två kretsträffar i år. I höst 
kommer det att bli kretskonferens i Tiveden i Skaraborg och den 16-17 maj blir det konferens 
med temat ”Vårt Västerhav” utanför Kungsbacka i Halland. Jag hoppas att vi ses där! 
 
Ur innehållet:  

– Kom på kretskonferens i Kungsbacka den 16-17 maj! 
– Infomöte om Klimatriksdag och Radikalisera klimatpolitiken.nu i Göteborg den 12 april! 
– Nu finns Bra Miljöval-märkt profilmaterial att beställa!

 
Välkommen på kretskonferens om havet! 
Vårens kretskonferens har temat ”Vårt Västerhav 
– fisken, räkorna och aktivismen” och kommer att 
hållas den 16-17 maj på Löftadalens folkhögskola 
utanför Kungsbacka i Halland.  Kom och hör 
Inger Näslund, expert på fiskefrågor hos WWF 
debattera med Mikael Karlsson, ordförande för 
Naturskyddsföreningen och talesperson i 
havsfrågor. Lär dig mer om hur olika nätverk 
jobbar för Västerhavet, träffa aktiva från hela 
regionen och lär dig mer om hur man hanterar 
härskartekniker.  
Läs mer och anmäl dig här!  
 
Regional plan för klimatanpassning i Halland 
En regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Halland ligger ute på remiss från länsstyrelsen. . 
Sista svarsdatum är den 16 maj. Läs mer här.  
 
Riksintresseområden för friluftslivet 
Länsstyrelsen har överlämnat sitt förslag 
gällande områden av riksintresse för friluftslivet 
till Naturvårdsverket. Senast den 30 juni ska 
myndigheten lägga fram ett slutgiltigt förslag. Mer 
information finns på länsstyrelsens hemsida. 

Bra Miljöval-märkt profilmaterial 
Behöver ni en flagga eller ett par reflexvästar till 
kretsen? Kanske behöver du en ny tygkasse att 
bära matvaror i? Nu finns Bra Miljöval-märkt 
profilmaterial för kretsar och länsförbund att 
beställa. Bilder på produkterna och mer 
information hittar ni i Materialskafferiet.  

Extra platser till stämman?  
Har din krets ombudsplatser över till 
Riksstämman i sommar? Eller skulle ni vilja ha en 
plats till för din krets? Hör gärna av dig till 
regionkansliet. Vi ska göra vårt bästa för att 
pussla ihop det och hitta platser för dem som vill 
åka!  

 
Infomöte om Klimatriksdag och Radikalisera 
klimatpolitiken.nu på lördag  
Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg 
bjuder in till föredrag och diskussion om 
Klimatriksdag 2014 och Uppropet Radikalisera 
klimatpolitiken.nu på lördag klockan 14.00. 
Var? Pölgatan 5, Göteborg 
När? Lördagen den 12 april klockan 14–15.30. 
 
Är du en av våra reportageskribenter? Har ni 
gjort något extra roligt eller lyckat i din krets? 
Kanske något som drog extra mycket folk? Eller 
var det en helt vanlig utflykt i er härliga krets? 
Skriv några rader, ta en bild och skicka det till: 
maria.berglund@naturskyddsforeningen.se, så lägger 
vi upp det på regionkansliets hemsida.  

 
 

Debattartikel i GP om strandskydd 
Avslutningsvis vill vi också tipsa om den 
debattartikel om strandskydd i Göteborgsposten 
som kustkretsarna i Bohuslän skrivit tillsammans. 
Dagen efter att den publicerades, den 10 april, 
hakade ledarredaktionen i GP på med en ledare om 
vikten av att bevara strandskyddet. Trevlig läsning! 
 

Vårhälsningar, 
 

Maria & Klara 
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