
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län 
inbjuder alla medlemmar till

Länsstämma med kurser
2-4 mars 2007 

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län förlägger 2007 års länstämma i Rosfors herrgård mitt i Fyr-
kanten, nära för många men ändå långt borta från bruset. En naturskön plats med spännande historia.
Två parallella kurser med mycket aktuella ämnen och givetvis även aktiviteter för barn.
Kom du också med och lär, upplev, trivs och träffa nya vänner under trevliga former!

Kurs 1

Våra nära, kära skogar

Under ledning av Märta Berg som 
till vardags arbetar på Naturskydds-
föreningens rikskansli med Tätortsnära 
skogar kommer vi att titta på vad 
som ryms i det begreppet, varför den 
tätortsnära skogen är så viktig och 
hur man kan arbeta för att skydda de 
skogar vi har nära oss; vid byn, vid 
samhället, vid staden.
Medverkar gör också bl.a. Erik Anerud 
från Skogsstyrelsen. 

Kurs 2

Klimatfrågan 
- tillräckligt varm?

Per Ribbing som arbetar dagligen i nära 
samarbete med landets främsta klimat-
forskare berättar om sanningar många 
inte vill höra. Klimatfrågan har under 
det senaste halvåret blivit en dagligen 
diskuterad fråga. Vad är sant, vad är 
inte? Vad kan vi själv göra? 
Filmen En obekväm sanning visas under 
helgen. Alla medlemmar på stämman 
får fi lmen gratis, en DVD per familj.

Barn (6 till 100 år) 

kommer att få vara med om egna äventyr och aktiviteter i Rosfors bruksherrgårds omgivningar under lördagen och söndagen. På 
lördag åker vi skidor, pulka eller på baken nerför en backe med replift i närheten. På söndag hittar vi på roliga saker i närheten av 
Rosfors herrgård. Ledare för aktiviteterna blir Jakob och Linnéa Granqvist.

Grundinfo i korthet

Tider:   På fredag kväll kl 18.00 öppnar vi stämmohelgen. Kurser på lördag. Barnaktivitet både lördag och söndagen.   
  Söndagen är vigd för själva länsstämman. Avslutning ca 15.00 på söndag.
Kostnader: Barn upp till 15 år gratis, ungdomar/studerande upp till 25 år 100 kr, vuxna 300 kr.
Kost och logi:  God mat och bra logi ingår i priset. Se http://www.rosfors.nu
Resor:   Länsförbundet betalar reseersättning. Resor med bil betalas med 18 kr/mil men förutsätter samåkning!
Antal platser: Totalt fi nns 37 sängplatser i Rosfors. Skynda dig att anmäla dig!
Bonus:  Alla medlemmar som deltar på stämman får DVD-fi lmen En obekväm sanning (1 DVD/familj), värde 169 kr.
Information:  Ytterligare information kommer att fi nnas på www.norrbotten.snf.se de närmaste dagarna . 
  Du kan också ta kontakt med Urpo (se nedan) eller Gudrun, gudrun.nilsson@snf.se , 0911-20 69 88
Anmälan:  Senast 23 februari till Urpo Taskinen, urpo.taskinen@snf.se , 0927-21002, 070-629 58 02.

Ett arrangemang i samarbete med

Länsstämma 
för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kommer att genomföras under söndag. Val av styrelse, behandlingar av motioner och 
förslag och sist men inte allra minst - tillkännagivande av 2006 års Naturvårdspristagare!


