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Hej Medlem! 
 
Våren är här och det sprudlar av aktivitet i regionens kretsar. På fredag börjar också  
vårens kretskonferens i Kungsbacka och vi ser fram emot en härlig helg vid havet. Vill 
du vara med? Kontakta regionkansliet!  
 
Ur innehållet:  

– Kom på kretskonferens i Kungsbacka den 16-17 maj! 
– Kurs i dagfjärilsövervakning 
– Vill din krets ha hjälp att komma igång med hemsidan?  

 
 
Kretskonferens i Kungsbacka i helgen! 
Har du missat att anmäla dig till 
kretskonferensen ”Vårt Västerhav – fisken, 
räkorna och aktivismen” som anordnas 
utanför Kungsbacka i helgen? Vi har ett fåtal 
platser kvar. Kontakta Regionkansliet så 
snart som möjligt om du vill ha en plats.  
Kom och hör, bland andra, Inger Näslund, 
expert på fiskefrågor hos WWF, Per-Olav 
Moksnes, docent Göteborgs universitet och 
Mikael Karlsson, ordförande i 
Naturskyddsföreningen.  Lär dig mer om hur 
olika nätverk jobbar för Västerhavet och 
träffa aktiva från hela regionen.  
Läs mer och anmäl dig här!  
 
Introduktionskurs i dagfjärilsövervakning 
i Skövde 
Är du intresserad av dagfjärilar? Och vill veta 
mer om inventering? Då ska du inte missa 
introduktionskursen som länsstyrelsen 
anordnar.  Kursen inriktar sig främst till 
nybörjare, men även du som hållit på med 
dagfjärilsövervakning ett tag är välkommen!  
 
Var? I eller utanför Skövde. Information om 
kurslokal kommer att läggas ut på 
länsstyrelsens hemsida.  
När? Lördagen den 24 maj, klockan 10-15 
Läs mer på länsstyrelsens hemsida. 

Hjälp att komma igång med hemsidan 
Det är några kretsar i vår region som inte har 
någon ny hemsida ännu. Tillhör du en av 
dessa kretsar och vill ha hjälp med att få till 
enkel grundsida? Skicka 
inloggningsuppgifter, bild till sidhuvudet och  

 

kontaktuppgifter till styrelsen till 
maria.berglund@naturskyddsforeningen.se 
så lägger kansliet upp en enkel sida till din 
krets.  

 

Är du en av våra reportageskribenter?  
Vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och 
stimulerande det kan vara att vara aktiv i 
föreningen. Därför kommer vi att lägga ut 
små reportage från olika kretsaktiviteter på 
Regionkansliets hemsida. 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 

 
Soliga hälsningar, 

 
Maria & Klara 
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