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Vad är en länsstämma?
Länsstämman är främst ett tillfälle att träffa likasinnade. Människor som precis som du tycker att naturen och miljön spe-
lar en stor roll. Att vi människor måste ta ett ansvar, här och nu för den natur och miljö vi har runt om oss...
... och inte bara det, utan för att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter.

Sedan ett antal år tillbaka är länsstämman här i Norrbotten också ett tillfälle att lära sig mer. Det brukar vara 3 kurser 
parallellt på stämman, varav en är en kurs för barnen. En kurs där även vuxna får vara med.

Inte allra minst är länsstämman det demokratiska forumet, det högsta beslutande organet i Naturskyddsföreningen i Nor-
rbottens län. Där har alla medlemmar rätt att yttra sig och föreslå saker och alla ombud från kretsarna rätt att rösta. Ett 
tips till kretsarnas styrelser, ge rätt till ombuden att välja ombud bland de medlemmar som kommer till stämman. Varje 
krets har nämligen fyra ombud, de är guld värda för det är bara de som får rösta! 

Vem kan komma?
Länsstämman är öppen för alla som är medlemmar i Naturskyddsföreningen eller Fältbiologerna. 

Vad kostar det?
Det kostar en liten slant, men inte speciellt mycket av den verkliga kostnaden. I fjol kostade det inget för barn upp till 15 
år och ungdomar 15-25 år betalade 100 kr. De jättevuxna kom inte undan så billigt, de fick punga ut hela 300 kr för hela 
helgen. I det ingick mat och fika och logi och reseersättning. För att inte tala om kurserna ...
I år, 2008, har den styrelsen som valdes vid länsstämman i fjol beslutat att höja priset till 3 miljoner ...
... ääh, skämtar bara, det är faktiskt samma pris som i fjol! :-) 

Kurserna
Det pågår en del arbete med kurserna fortfarande. Men vi vet att det blir en kurs om Klimat och värderingar där vi får hit 
forskaren och författaren bakom boken Tillväxtens sista dagar, Björn Forsberg från Umeå.
Dessutom blir det en Kurs om skog med intressanta kursledare i form av Mirjam Lööf och Frederic Forsmark.
Barnens egen kurs med inriktning på Natursnokarna kommer bl.a. att ha celebert besök av Charlie Wijnbladh som tillika 
är riksföreningens representant på stämman.

Hur anmäler man sig?
Ja, det enklast är helt enkelt att boka in helgen redan nu. Kanske även anmäla sig... ... och hela familjen, och alla komp-
isarna och alla som man känner.... 
Det gör du till Gudrun Nilsson, epost gudrun.nilsson@snf.se eller telefon 0911-20 69 88 eller mobil
070-539 89 50. Tycker man om att skriva brev så kan man göra det till  
Gudrun Nilsson, Kvartsgränd 2, 945 34 Rosvik.

Mer info?
Det kommer mer info på hemsidan och som epost senare. 
Du kan också få reda på mer genom att ta kontakt med Gudrun eller
ta kontakt med föreningskoordinatorn Urpo Taskinen mobil 070-629 58 02
eller epost urpo.taskinen@snf.se 

i Norrbottens län
www.norrbotten.snf.se
norrbottensstyrelse@snf.se

Länsstämmans kurser anordnas i samarbete med 


