
 

Länsstämmohelg 
18-19 april 2015 

Sunderby Folkhögskola 

Vad är en länsstämma? 
Länsstämman är det viktigaste mötet för alla 
oss som är engagerade inom Naturskydds-
föreningen i Norrbottens län. Årets läns-
stämma hålls på Sunderby Folkhögskola i 
Södra Sunderbyn, Luleå Söndag 19 april med 
start kl. 9,00. 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 ger totalt 48 möjliga ombud från hela 
Norrbotten! 
Länsstämmohelgen inleds redan på Lördag 
18/4 kl.10.00 och avslutas söndag 15.00. 
Under lördagen hålls ett antal tankeväckande 
föreläsningar kopplade till morgondagens mat-
byt till eko. På kvällen presenterar kretsen 
projektet Guldkant, och så finns möjlighet att 
umgås och prata.  
 
Vem kan komma? 
Alla som är medlemmar i Naturskydds-
föreningen. Ickemedlemmar kan lösa 
medlemskap - enskilda betalar 295 kr extra 
och är det en hel familj så betalar man 365 kr: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-
kan-gora/butiken/medlemskap/bli-medlem - 
Länsstämmohelgerna anpassas alltid för barn. 
Vi kommer att anordna roliga aktiviteter för alla 
barn.  
 
Kostnader, resor och boende? 
Deltagaravgiften för hela helgen är 300 kr för 
vuxna och 200 kr för barn 13-18 år. Barn under 
13 år deltar gratis. I avgiften ingår all mat och 
deltagande i de olika evenemangen. 
Resekostnadsutjämning tillämpas så att man 
får reseersättning mot reseräkning efter 
stämman. Logi bokar du själv på 

Sunderby konferens 0920-26 66 48, eller 
ordnar på egen hand. Det vanliga är att 
kretsen ersätter ombuden för deras kostnader. 
Att bara delta på själva stämman på söndagen 
kostar ingenting.  
 
Årets tema?  
Under lördagen är temat Morgondagens mat 
– Byt till eko. Föreläsningar, och diskussioner. 
Föreläsningarna behandlar följande: 
• Hållbar matproduktion – Nils Tiberg 
• Ekologiskt lantbruk – Nils Olof Rehnman 

Bli ombud för din krets! 
Om du vill representera din krets på 
Länsstämman - ta kontakt 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?  
Vi kommer att hålla till på Sunderby 
folkhögskola i Sunderbyn. Lunch/middag 
serveras på folkhögskolan. Frukost serveras 
endast för dem som har logi på Sunderby 
konferens.  
 
När börjar det och när slutar det? 
Vi startar på lördag kl 10.00. Söndagens 
länsstämma börjar kl 09.00 och avslutas 
troligen 15.00. Det går bra att komma redan 
på fredag kväll. Kretsen kommer att ordna 
en kvällsfågeltur för intresserade. De som 
bor på Sunderby konferens kan boka och ta 
in på sitt rum redan på fredag kväll. 
Vi startar sedan på allvar på lördag kl 10.00. 
 
Frågor och svar? 
Länet: Koordinator Urpo Taskinen 
070-629 58 02, 
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se  
Aktuell information på 
www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se  
Luleå: Mats Williamson 070-2728469 
mats.williamson@naturskyddsforeningen.se  
 
 
 
 
 
 

 
Anmälan snarast! 

Via webben: 
http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/inbjuda
n-lansstammohelg-18-19-april-pa-sunderby-
folkhogskola/   
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Föreläsningar 
18 april 2015 

Lördagens föreläsningar på temat Morgondagens mat - Byt till eko. 

_______________________________________ 
Nils Tiberg 
Nils Tiberg är känd hos en stor allmänhet i 
Norrbotten under sin tid som professor i 
restproduktteknik vid Luleå tekniska 
universitet. Många har lyssnat till honom hur 
man själv kan praktisera kretsloppet hemma i 
köket genom att kompostera matavfall. Något 
som får tankarna om vad ekologi kan vara och 
som också utmanar oss att ompröva invanda 
tankemönster och öppna för       

 
 

en helhetssyn på resursfrågor. Nils är också initiativtagare till Ekoringen, ett ekologiskt certifierat 
jordbruk i Gäddvik utanför Luleå. Verksamheten är att skapa en hållbar matproduktion vilket är 
grunden för en hållbar framtid och för människors hälsa och välbefinnande. Som om det inte var nog 
har Nils också författat böcker. Bland annat var han medförfattare till kompostboken, samt att han 
skrev Naturskyddsföreningens årsbok "Kretslopp" 1993.  

_______________________________________ 
Nils Olof Rehnman 
Nils Olof är den nionde generationen 
Rehnman som brukar markerna på 
Blomfeltsgården i Ale 
några mil utanför Luleå. Här har han 
tillsammans med sin fru Liselott ställt om 
mjölkproduktionen till ekologiskt. Nils Olof ger  
det lokala perspektivet på jordbruket.   

_______________________________________ 
Debatt 

Lördagens debatt handlar om morgondagens mat och vad kan Naturskyddsf  reningens roll 
vara för att nå ett hållbart jordbruk. Klara att vara med i debatten är:  
Nils Tiberg, Nils Olof Renman, och Glenn Berggård, Landstingsråd.  

_______________________________________ 
Klädbytardag under länsstämman 

"Vi medverkar i Naturskyddsföreningens stora Klädbytardag. Ta med dig 1-2 plagg och hitta något att 
byta till. Du får en eller två galgar att hänga dina plagg på. I pausen kan du mingla runt i lokalen och 
hitta plagg som du vill byta till. Roligt att få byta plagg med kollega på annan ort. Kul att ha en tröja 
från Urpo i Jouksengi eller en jacka från Mats i Luleå. 

_______________________________________ 
Välkommen! 


