
Program
för länsstämmohelg 2008

Tid:  Fredag-söndag 11-13 april 2008
Plats:  Kalix folkhögskola

Fredag  
 18.00 - 22.00 Välkommen! Introduktion med fika.
   Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?
   Kerstin Rönnqvist, ordförande i Älvräddarna, visar Christer Borgs 
   bildspel om hotet mot små vattendrag.

Lördag  
 08.00 - 09.00 Frukost
 09.00 - 12.00 Länsstämma. Barnens kurs börjar.
 12.00 - 13.00 Lunch
 13.00 - 15.00 Länsstämma
 15.00 - 15.30 Fikapaus
 15.30 - 16.30 Kurser
 16.30 - 17.00 Fri tid. Barnens kurs slutar.
 17.00 - 18.00 Charlie Wijnbladh berättar om Naturskyddsföreningens barnverksamhet
   Natursnokarna, vad det är och hur man startar upp.
 18.00 - 19.00 Middag
 19.00 -  Ortens Patrask bestående av Jörgen Wennström och Bernt Selberg 
   underhåller.
   Samkväm.

Söndag  
 08.00 - 09.00 Frukost
 09.00 - 12.00 Kurser. Barnens kurs börjar.
 12.00 - 13.00 Lunch
 13.00 - 15.00 Kurser
 15.00 - 15.30 Fika. Avslutning. Barnens kurs slutar 15.00
 15.30  Hemfärd och tack för i år!
 

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

Länsstämmans kurser anordnas i samarbete med 

Charlie Wijnbladh  
från Saltsjöbaden/Gotland är riksföreningens 

representant på årets stämmohelg
- vi hälsar honom välkommen till Norrbotten!



Kurser
länsstämmohelg 11-13 april 2008

Under länsstämmohelgen ordnas tre parallella kurser. För kurstiderna se programmet. Anmäl dig till den kurs du vill 
gå, men håll öppet för ett alternativ. Minimiantal 8 deltagare, vid färre deltagarantal var beredd att gå någon av de 
andra kurserna. 

-- Kurs tema SKOG ------------------------------------------------------------------

Inventera mera!  
Sommaren 2007 genomfördes i Norrbotten och Västerbotten en massiv inventering av gammelskogar. 
Över 120 oskyddade gammelskogar besöktes under 7 veckor av sammantaget 36 deltagare! Det här är den största 
insats som Naturskyddsföreningen någonsin gjort under en enda säsong alla kategorier!
Fortfarande finns dock massor av oskyddade gammelskogar i Norrbotten. Skogar unika för hela världen! 
Under den här kursen får du lära dig om läget i Norrbottens gammelskogar. Du kommer att få lära dig hur man 
enkelt genomför en inventering av en gammelskog och hur man använder GPS och lägger upp en inventering. 

Ledare:  Mirjam Lööf - biolog, skogskoordinator rikskansliet, Stockholm
  Frederic Forsmark - biolog, skogsinventerare länsstyrelsen, Luleå

Anmälan till länsstämmohelgen
Senast 4 april till
Gudrun Nilsson
Kvartsgränd 2, 945 34  ROSVIK
gudrun.nilsson@snf.se 
0911-20 69 88 eller mobil
070-539 89 50
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Länsstämmans kurser anordnas i samarbete med 

Uijatievat 
- en av länets  

oskyddade gammelskogar



Kurser
länsstämmohelg 11-13 april 2008

Under länsstämmohelgen ordnas tre parallella kurser. För kurstiderna se programmet. Anmäl dig till den kurs du vill 
gå, men håll öppet för ett alternativ. Minimiantal 8 deltagare, vid färre deltagarantal var beredd att gå någon av de 
andra kurserna.

-- Kurs tema URANBRYTNING -----------------------------------------------------  

Nej till uranbrytning!  
Uranpriserna stiger och med den har det följt en våg av mer eller mindre suspekta företag som söker tillstånd att 
leta efter uran i Norrbotten. Författaren till den nyutkomna boken “Uran i Sverige”, Olov Holmstrand, gästar oss och 
berättar sanningar om uranprospektering och uranbrytning som få känner till. 
Birgit Lindberg som kämpar mot uranprospektering i Arvidsjaur berättar om sina erfarenheter och också vad som är 
på gång och hur man arbetar med uranfrågan. 
Alla deltagare får ett ex av boken “Uran i Sverige”.

Ledare:  Olov Holmstrand, geolog, Lerum
  Birgit Lindberg, miljökämpe, Arvidsjaur

Webb:   www.nejtilluranbrytning.nu

Anmälan till länsstämmohelgen
Senast 4 april till
Gudrun Nilsson
Kvartsgränd 2, 945 34  ROSVIK
gudrun.nilsson@snf.se 
0911-20 69 88 eller mobil
070-539 89 50
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Länsstämmans kurser anordnas i samarbete med 

Alla som går kursen får boken 
Uran i Sverige

av Olov Holmstrand och Jan Lindholm 



Kurser
länsstämmohelg 11-13 april 2008

Under länsstämmohelgen ordnas tre parallella kurser. För kurstiderna se programmet. Anmäl dig till den kurs du vill 
gå, men håll öppet för ett alternativ. Minimiantal 8 deltagare, vid färre deltagarantal var beredd att gå någon av de 
andra kurserna. 

-- Tema KLIMAT och VÄRDERINGAR ----------------------------------------------  

Tillväxtens sista dagar  
Urpo Taskinen kommer att ge en bild av den aktuella situationen kring klimatfrågorna, en fråga som i allra högsta 
grad borde ha väckt mycket mer miljödebatt än vad vi ser idag.
Var är miljödebatten?  frågar sig författaren och forskaren Björn Forsberg i sin nyligen utkomna bok 
“Tillväxtens sista dagar - miljökamp om världsbilder” där han beskrivit situationen kring miljödebatten. En debatt 
där sällan frågor om begrepp som tillväxt och vilka grundvärderingar som måste ändras diskuteras.  
Björn Forsberg beskriver med mängder av aha-upplevelser tillståndet nu, men riktar målet mot vad som måste 
komma efter tillväxtsamhället. Hur ser det ekologiskt hållbara samhället ut? 
Alla deltagare får ett ex av boken “Tillväxtens sista dagar”. 

Ledare:  Björn Forsberg, forskare och författare, Umeå
  Urpo Taskinen, biolog, koordinator Naturskyddsföreningen i Norrbotten, Juoksengi
  
Webb:   www.cogito.nu/2007/10/25/tillvaxtens-sista-dagar/

Anmälan till länsstämmohelgen
Senast 4 april till
Gudrun Nilsson
Kvartsgränd 2, 945 34  ROSVIK
gudrun.nilsson@snf.se 
0911-20 69 88 eller mobil
070-539 89 50
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Länsstämmans kurser anordnas i samarbete med 

Alla som går kursen får boken 
Tillväxtens sista dagar 

av Björn Forsberg



Anmälan till 
länsstämmohelg 11-13 april 2008
på Kalix folkhögskola

Under länsstämmohelgen ordnas tre parallella kurser. För kurstiderna se programmet. Anmäl dig till den kurs du vill 
gå, men håll öppet för ett alternativ. Minimiantal 8 deltagare, vid färre deltagarantal var beredd att gå någon av de 
andra kurserna.
I denna anmälningstalong får du en vink om vilka uppgifter som du behöver lämna vid anmälan. 
Det går bra att skicka in anmälan med epost eller ringa in anmälan till länsförbundets sekreterare Gudrun Nilsson.
OBS! Sista anmälningsdag den 4 april, Kalix folkhögskola vill veta vilka som kommer. Anmäl dig så snabbt som 
möjligt!
Vi förutsätter att du/ni kommer på fredag kväll. Om annat, meddela! 

Avgift: Vuxna 300 kr, ungdomar 15-25 år 100 kr, barn under 15 år gratis. Kontant betalning på stämman.

Ersättningar: Reseersättning utgår med billigaste färdsätt alternativ bilersättning 18 kr/mil. Förutsätter 
samåkning! Förslag på samåkningspartners kommer att skickas ut.
För busstider se http://norrland.resrobot.se/pages/

Mat och logi: Mat och logi ingår. Notera ifall du har speciella krav!

Barn: Barnen deltar automatiskt på barnens egen kurs om inget annat meddelas. Mer info till de som anmäler 
barn.

JA det här ska bli kul, jag kommer!

Namn:____________________________________ Personnr: _________________________*

Adress: _____________________________________ Postnr __________  Postadress _______________________

Tel: _________________ Mobil: __________________ Epost: __________________________________________

Krets: _________________________________________________________

Ombud på stämman:   Ja    Nej     Vet inte

Kursalternativ 1   Skog    Uran    Klimat och värderingar

Kursalternativ 2   Skog    Uran    Klimat och värderingar

Vill bo med: _________________________________________________________

Speciella krav vad gäller mat och logi: ______________________________________________________________

* Behövs för samverkanskurs med Tornedalens folkhögskola, krävs ej för barn.

Anmälan till länsstämmohelgen
Senast 4 april till
Gudrun Nilsson
Kvartsgränd 2, 945 34  ROSVIK
gudrun.nilsson@snf.se 
0911-20 69 88 eller mobil
070-539 89 50
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Länsstämmans kurser anordnas i samarbete med 


