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Hej Medlem! 

 

Ett nytt spännande år har dragit igång i vår förening. Inte minst eftersom det är Riksstämma i sommar, 

där vi medlemmar bestämmer föreningens riktning för de närmsta fem åren. Missa inte chansen att 

påverka! Eftersom vi närmar oss flera deadlines inför stämman, ägnar vi denna gång en stor del av 

nyhetsbrevet till rikshändelser. Den 31 januari är det nämligen sista dagen att lämna in motioner och på 

lördag är det rådslag i Alvesta.  Jag hoppas att vi ses där! 

 

Ur innehållet:  

– Glöm inte att motionera inför årets stämma! Sista datum är den 31 januari klockan 24.00.  

– Kom på rådslag i Alvesta den 25 januari! 

– Förslag till nya policyer om jakt och viltvård, samt GMO och genteknik är ute på remiss i kretsarna.  

 

De gamla hemsidorna försvinner 
Den 31 januari stängs de gamla kretshemsidorna ner. 
Då försvinner också allt material som ligger på dem, så 
passa på att spara det material du vill ha kvar på din 
hårddisk, eller flytta över det till den nya hemsidan 
innan januari är slut. Om du har frågor kring den nya 
hemsidan, kontakta gärna regionkansliet  eller Gert 
Straschewski på Rikskansliet på telefon: 08-702 65 52. 

 
Motionera inför stämman! 
Hur vill du att föreningen ska jobba framöver? Vilka 
frågor tycker du att vi ska prioritera? Missa inte 
chansen att skriva en motion inför stämman i sommar. 
Motionerna ska vara inne senast 24.00 den 31 januari. 
Motionsmall hittar du här.  
 

Rådslag i Alvesta 
Vad tycker du att Naturskyddsföreningen ska göra? 
Hur ska vi utvecklas? Vad är vår roll som miljörörelse? 
Vilken är vår största utmaning?  
På lördag, den 25 januari, är det Rådslag i Alvesta. Var 
med och diskutera hur vi som förening ska gå framåt 
från där vi är i dag.  
När? Lördagen den 25 januari, klockan 10-16.  
Var? Folkets hus i Alvesta.(Nära stationen.)  

Läs mer om rådslagen här! 
 

Inbjudan till möte om Vänerveckan 
Den 1-8 juni 2014 arrangeras Vänerveckan för andra 
året. En rad olika aktörer kommer att uppmärksamma 
Vänern genom aktiviteter, föreläsningar, utställningar 
och mycket mer. Läs mer på 
hemsidan:  www.vanern.org/vanerveckan 
När?  Tisdagen den 28 januari kl 10-15. 
Var? Kommunledningskontoret, Karlstad CCC, Tage 

Erlandersgatan 8 
Anmälan senast fredagen den 24 januari till 

gunilla@projektateljen.se eller 0709-305930.  
 

 

 
 

Det regionala övervakningsprogrammet 
Vi vill också påminna om att Naturvårdsenheten bjuder 
in till en presentation av - och diskussion kring - det 
nya förslaget till regionalt miljöövervakningsprogram 
för perioden 2015-2010, den 29 januari. De områden 
som kommer att diskuteras är skog, våtmarker, 
jordbruksmark och landskap. 
När? Den 29 januari kl. 13-15 
Var? Ekelundsgatan 1, Göteborg 

Anmäl dig till Anna Stenström: 

anna.stenstrom@lansstyrelsen.se, tel 010-22 44 706 

Policys om genteknik och jakt ute på remiss 

Missa inte chansen att vara med att utforma 

Naturskyddsföreningens policys om GMO och 

genteknik, samt jakt och viltförvaltning. Läs mer om 

Naturskyddsförenings policys och de förslag 

projektgrupperna tagit fram här. 

 

 

Soliga vinterhälsningar, 

 

     Maria & Klara 
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