Länsstämmohelg i Piteå
31 mars - 2 april 2017
Vad är en länsstämma?

Länsstämman är det viktigaste mötet för alla oss som är engagerade
inom Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.
Årets länsstämma hålls på Piteå Golfklubb i Piteå, söndag 2 april 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 31/3, med välkomstfika.
Under lördagen hålls ett antal tankeväckande föreläsningar kopplade
till skog och klimat. 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 är det en hel familj så betalar man 365
kr mer för helgen.

Kan barnen vara med?

Länsstämmohelgerna anpassas alltid för barn. Vi ordnar roliga aktiviteter för alla barn. Aktiviteterna är lämpliga för barn från ca 5 år och
uppåt. Barnen har aktiviteter enligt följande:
Lördag 09.30-12 Aktiviteter för barn inomhus.
Lördag 13-14.30 Aktiviteter för barn och vuxna ute.
Lördag 14.30-16 Aktiviteter för barn ute eller inne.
Söndag 09.00-slut Aktiviteter för barn ute eller inne.
Om barnaktiviteterna ring Rubert Pettersson: 073-069 48 13.

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 Piteå Golfklubb i Piteå. Adressen är Nötövägen 119, 941 41 Piteå. Föreläsningar kommer äga rum i aulan. Lunch/
middag serveras i matsalen. Frukost serveras i matsalen.
Platsen vald utifrån ett bra pris, erkänt god mat och närhet till allmänna kommunikationer – res på mest miljövänliga sätt till länsstämmohelgen! Se mer här http://www.piteagolf.se/

När börjar det och när slutar det?

Vi startar på fredag kl 18.00 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 17.30. Därefter
middag, underhållning mm. Avslutning när man blir trött eller strax
efter.
Söndagens länsstämma börjar kl 09.00 och avslutas troligen innan
15.00 med avslutande fika.

Kostnader, resor och boende?

Deltagaravgiften för hela helgen är 500 kr för vuxna och 100 kr för
barn 13-18 år. Barn under 13 år deltar gratis.
I avgiften ingår mat, logi och deltagande.
Reseersättning med billigaste färdsätt eller samåkning med bil, ersättningen då skattefria 18:50 kr/mil.
Notera - ingen kostnad att endast delta på länsstämman på söndag!
Avgiften betalas in på Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns
bankgiro nr 278-1730 i samband med anmälan.

Årets tema och program?

Under lördagen är temat skog och klimat. Föreläsningar, workshops
och utevistelse. Föreläsningar bl.a. om:
• En ny skogspolitik - Johanna Johansson, Södertörns högskola
• Miljövänligt val på nytt sätt - Tord Nilsson, Alterhedens rabarberi
• Miljöarbete, energibesparning, solenergi - Piteå Energi
Efter lördagens middagen blir det musikunderhållning. Trubaduon
Castañetas, Micke Andersson sång och Cay Hedberg gitarr, spelar
kända låtar i egen tappning. De har även tänkt att testa våra kunskaper
i en musikquiz.

Frågor och svar?

Piteå: Niklas Johansson
070-250 44 47, n_johansson@hotmail.com
Länet: Koordinator Urpo Taskinen
070-629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
Notera att informationen i det här bladet är aktuellt 2017-02-27 men
kan komma att ändras. Aktuell information hittar du alltid på

www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se

Anmälan senast 17/3
Via webben
http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/anmalan-lansstamma-2017/
Du kan också anmäla dig till vår koordinator, se info.

Välkomna!

I samverkan med

