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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 Folkhögskolan i Kalix,      
söndagen den 8 mars med start kl. 09.00. 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 6/3,      
med välkomstfika. Under lördagen hålls ett antal       
tankeväckande föreläsningar kopplade till tema     
vatten. På kvällen finns möjlighet att umgås och        
prata i samband med middagen. 
 
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? 
Ja! 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. Du         
anmäler ditt barn i anmälningslänken. För mer       
info om barnaktiviteterna, vänligen kontakta     
Dieke Sörlin: 070-9651256  
 
Kostnader, resor och boende? 
Barn under 5 år gratis. Du som är 5-12 år          
betalar 200 kr. Alla andra 400 kr. 
I priset ingår två luncher, kaffe/fika, två-rätters       
middag och föreläsningar. Gratis barnaktiviteter     
med natursnokarna finns och är inkluderat i       
priset!  
 
Kostnad för boende tillkommer om du väljer att        
bo på folkhögskolan. Väljer man att boka       
boende på Folkhögskolan är kostnaden     
390kr/natt och person i dubbelrum och      
560kr/natt. Frukost, sängkläder och städning     
ingår.  
 
Reseersättning utbetalas med billigaste färdsätt     
eller samåkning med bil, ersättningen är då       
skattefria 18:50 kr/mil.  
 
Betalning för deltagande gör du i samband med        
din anmälan till: Naturskyddsföreningen i     



 

Norrbottens läns bankgiro nr 278-1730     
alternativt via Swish nummer 123 609 69 78. 
Kom ihåg att ange vem som betalar och att det          
handlar om länsstämman! 
För dig som kommer enbart på söndagens       
länsstämma är deltagandet givetvis gratis.  
Notera - ingen kostnad att endast delta på        
länsstämman på söndag! 
 
Bli ombud för din krets! 
Varje krets i länet har rätt att skicka fyra (4)          
ombud till själva länsstämman under söndagen.      
Länets största krets Luleå får skicka fem (5)        
ombud. Ombuden har rätt att rösta på själva        
stämman. Alla andra medlemmar har rätt att       
närvara, yttra sig och lägga förslag. Bra om man         
innan själva årsmötet, länsstämman, tittar på      
stadgarna. 
 
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 Folkhögskolan i Kalix,         
Näsbyvägen 16, 952 62 Kalix. 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.westernfarmkalixfolkhogskola.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 finns det möjlighet att ta Naturfalken        
samt prova på natursnokarna. Söndagens     
länsstämma börjar kl 09.00 och avslutas      
omkring 15.00 med avslutande fika och      
efterföljande konstituerande möte med    
Länsförbundets styrelse.  
 
Sista anmälningsdag 24 februari. 
Anmälan via norrbotten.snf.se 
 

 
 

Frågor och svar? 
Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare  

070 - 563 98 66, johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se 

http://www.norrbotten.snf.se/stadgar/stadgar_antagna_2013-04-14.pdf

