
Länsstämmohelg med kurs
12-14 april 2013

Kalix
Vad är en länsstämma?
Länsstämman är det viktigaste mötet för alla oss som är engag-
erade inom Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. 
Själva stämman, eller årsmötet, hålls på söndag 14 april med 
start kl. 09.00 på Grytnäs Herrgård i Kalix. På årsmötet planerar  
man den kommande verksamheten, väljer styrelse osv. 
Alla medlemmar har yttrande och förslagsrätt på stämman. För 
att få rösta på stämman måste du vara ombud för din krets. Alla 
kretsar med upp till 1000 medlemmar kan ha  4 ombud, det gör 
totalt 48 möjliga ombud från hela Norrbotten! 

Under många år har vi i Norrbotten också gjort länsstämman 
till en mötesplats för dig som är natur- och miljöengagerad. 
Därför är fredag kväll avsatt för lättare mys med en filmvisn-
ing och efterföljande diskussion. Lördagen blir en hel kursdag 
med avslutande samkväm och fika på kvällen. Dessa delar av 
arrangemanget är i samarrangemang med Tornedalens folkhög-
skola.

Vem kan komma?
Svaret är enkelt alla. För att delta fullt ut måste man vara 
medlem, men det är inget problem om man ännu inte är 
medlem - enskilda betalar 295 kr mer och är det en hel familj så 
betalar man 365 kr mer för helgen. Den extra kostnaden är för 
medlemskapet.  
Länsstämmohelgerna anpassas alltid för barn. Det är viktigt att 
barnen får en trevlig helg och träffar nya kompisar. För barnen 
kommer att finnas en ledare.

Vad kostar det att delta?
Deltagaravgiften är 200 kr för hela helgen för vuxna. För den 
som inte bor på Grytnäs kostar det 100 kr. Gratis för alla under 
18 år och är du ungdomsmedlem, dvs under 25 år är det också 
gratis. I det ingår logi, mat och kurs.

Årets tema?
Temat behandlar den livsviktiga frågan om hur vi ska kunna 
ställa om samhället till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vid 
en första anblick ter sig temat tungt, men vi hoppas med hjälp 
av duktiga föreläsare att kunna bryta ner den i mindre, grepp-
bara delar och bidra till att svara på saker som:
• Varför är ständig tillväxt på en ändlig planet omöjlig?
• Hur ska vi organisera vårt arbete för att rädda planeten?
• Odla all egen mat i Norrbotten - går det?

bli ombud för din krets!
Just du kan vara ombud på länsstämman den 14 april. Ta kon-
takt med din krets! Om du inte vet vem du ska kontakta så ta 
kontakt med länets koordinator, Urpo Taskinen, 070-629 58 02 
eller urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se

Var ska vi vara och maten då?
Grytnäs herrgård ligger i Kalix. Det är ett vandrarhem, vi har 
bokat hela vandrarhemmet. Barnen kommer att vara på Gryt-
näs förskola något hundratal meter bort. Maten blir vegetarisk 
och barnen äter tillsammans med oss vuxna.

När börjar det och när slutar det?
Vi börjar på fredag kl 18.00 för de som vill komma tidigare. 
Lördagens tema börjar kl 10.00 och slutar 18.00.  
Efter middagen blir det diskussion om ett aktuellt ämne, gruvor 
och därefter samkväm. 
Söndagens länsstämma börjar kl 09.00 och avslutning när stäm-
man är avslutad, troligen långt innan 16.00.

Frågor och svar?
Kalix: Kerstin Haraldson
            070-264 46 46, kerstin.hson@gmail.com

Länet: Koordinator Urpo Taskinen
             070-629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se 
 

Aktuell information på 
 www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se

Vi kommer - kom du också!

Anmälan senast 8/4
Via webben
http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/?page_id=3913
Du kan också anmäla dig till vår koordinator, se info.

I samverkan med



Tema Omställning
Medverkande 13 april 2013

Karl Bonnedahl
Talar vi om ekologiskt hållbar utveckling då måste vi också tala 
om hur vi ändrar det ekonomiska systemet. Karl Bonnedahl 
har skrivit en bok om detta; Från ekonomiskt till hållbart, från 
exploatering till samexistens: En bok om att tänka om. 
Han är forskare vid Handelshögskolan, avdelningen om 
företagsekonomi i Umeå och vet att det nuvarande tänkande 
leder oss helt fel. ... och han har förmågan att reda ut orsakerna 
till det och ge oss förslag på lösningar. 
Se en intervju med honom här http://youtu.be/U2BHVwzS1Eg

Hannu Karvonen
I finska Uleåborg finns en ca 800 medlemmar stor lokalfören-
ing av finska naturskyddsföreningen där Hannu är ordförande. 
De har en aktivitetskalender där i princip hälften av årets dagar 
har aktiviteter; utflykter, föreläsningar, slåtterdagar, skogsinven-
teringar, räddande av vattendrag från utbyggnad...
En stor del av verksamheten går via en exkursionsklubb där det 
ordnas allt ifrån uggle-exkursioner i närskogarna till expedi-
tioner till Ryssland.
Föreningen har en egen cykelverkstad och ett eget litet snickeri 
där man gör t.ex. fågelholkar.
Av traditionella möten så ordnar man årligen ett årsmöte (rätt 
så vanligt) och ett styrelsemöte (rätt så ovanligt).  
Bildspel “Kärleken till naturen” http://youtu.be/-ks7Zj-eJPM 
och fler filmer här http://www.youtube.com/user/olsyoulu

Simon Jonsson
Agronomen och bondsonen Simon Jonsson råkade nyligen 
genom sitt och andra vänners engagemang få ett stort multi-
nationellt bolag som sysslade med genmodifierade grödor att 
lämna inte bara Norrbotten utan Europa. Det var nog åren 
med forskning på Öjebyns forskningsstation kring ekologisk 
produktion av livsmedel som bidrog till det.
Simon kan berätta om förutsättningarna för hur vi i Norrbotten 
kan odla vår egen mat. 
... och vi äter ju varje dag någonting, så mat måste vi ha!

Här några av medverkande under lördagens kurspass. Fler kan tillkomma.

Vilka värden är viktiga i livet?

Naturupplevelse för politisk påverkan?

Hallå framtiden, får vi någon mat?


