Länsstämmohelg i Boden
20-22 april 2018

Vad är en länsstämma?
Länsstämman är det viktigaste mötet för alla oss
som är eller vill bli engagerade inom
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Årets
länsstämma hålls på Western Farm i Boden,
söndagen den 22 april med start kl. 10.00. 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 och Luleå
har rätt till 5 ombud. Det ger totalt 53 möjliga
ombud från hela Norrbotten!
Länsstämmohelgen inleds på fredag kväll 20/4,
med välkomstfika. Under lördagen hålls ett antal
tankeväckande föreläsningar kopplade till
Biologisk mångfald. På kvällen finns möjlighet
att umgås och prata i samband med
musikunderhållning.

Vem kan komma?
Alla
som
är
medlemmar
i
Naturskyddsföreningen. Icke-medlemmar kan
lösa medlemskap i samband med betalning av
deltagaravgiften - enskilda betalar 295 kr extra
och familj betalar 365 kr extra.

Kan barnen vara med?

Länsstämmohelgerna anpassas alltid för barn.
Natursnokarna ordnar roliga aktiviteter för alla
barn. Aktiviteterna är lämpliga för barn från ca 5
år och uppåt. Kläder efter väder. För mer info
om barnaktiviteterna ring Nina Pettersson:
070-6058134

Kostnader, resor och boende?
Väljer man att boka boende på Westernfarm är
kostnaden 260:-/natt och då ingår frukost.
Sängkläder tas med själv eller kan hyras av
Wester Farm för 75:-. Städning ansvarar ni
själva för innan ni åker.
Avgiften för lunch lördag: 110:Avgiften för middag lördag: 150:På anmälan kryssar ni in de alternativ ni väljer.
Önskar man boka boende på annat sätt görs det
själv. Boende hos medlem i Boden kan i viss
mån erbjudas. Kontaktperson: Alexis Mikko
070-2746097
Reseersättning utbetalas med billigaste färdsätt
eller samåkning med bil, ersättningen är då
skattefria 18:50 kr/mil.
Avgifter för eventuellt boende (fredag och/eller
lördag) samt mat (lördag) betalas in på
Naturskyddsföreningen i bankgiro nr 278-1730 i
samband med anmälan.

Notera - ingen kostnad att endast delta på
länsstämman på söndag!

Årets tema och program?
Under lördagen är temat Biologisk mångfald.
Föreläsningar, workshops och utevistelse.
Föreläsningar bl.a. om: Biologisk mångfald:
● Rebecka Le Moine årets miljöhjälte 2017
● Klimatpåverkan och fenologi i Abisko: Keith
Larson, Climate Impacts Research Centre
Abisko/Umeå universitet
● Workshop – Hur påverkar vi vår havsmiljö
och Sveriges nya havsplaner?
● Mia Svedäng från Rikskansliet och
representant från Norrbottens Ornitologiska
Förening
Efter lördagens middag blir det underhållning.

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 verksamhetsutvecklare, Johanna Nilsson
0705639866.

Var ska vi vara och maten då?
Vi kommer att hålla till på Western Farm i
Boden. Adressen är Buddbyvägen 6, 961 42
Boden. Föreläsningar kommer äga rum i
föreläsningslokalen. Lunch/ middag serveras i
matsalen. Maten kommer i huvudsak att vara
vegetarisk, med alternativ för specialkost.
För mer info: http://www.westernfarm.se/

När börjar det och när slutar det?
Vi startar på fredag kl 19.00 för de som vill
komma tidigare. Fika finns på plats för de som
kommer tidigt. Lördagens aktiviteter börjar kl
09.30 och slutar ca kl 17.00. Middag kl.18.00
efter det underhållning mm. Söndagens
länsstämma börjar kl 09.30 och avslutas
omkring 15.00 med avslutande fika och
efterföljande
konstituerande
möte
med
Länsförbundets styrelse.

Sista anmälningsdag 9 mars.
Anmälan via Studiefrämjandets
www.studiefrämjandet.se/norrbotten

Frågor och svar?
Jessica Almqvist-Nilsson, 070 - 693 94 79, jessicalmqvist@gmail.com
Johanna Nilsson, 070 - 563 98 66, johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se
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