Till alla
medlemmar
i Norrbotten

Kontakta oss
För att vi ska kunna hålla dig informerad om vad som händer, både i
länet och lokalt, så behöver vi din e-postadress. Därför ber vi nu om
din hjälp med att komplettera vårt medlemsregister.
Om du vet att vi saknar din e-post, eller om du är osäker på det,
skicka den till oss!
Skicka via e-post, Twitter eller Facebook. Kontaktuppgifter nedan.
Stort tack!

Välkommen till Norrbottens
nygamla kansli
I början av året fick Naturskyddsföreningen
flera nya regionala kanslier. I Norrbotten
har vi haft ett kansli redan i några år. Jag
som arbetar här heter Urpo Taskinen och
det jag arbetar med om dagarna är främst
föreningsutveckling, kommunikation och
utbildning. Resor i Norrbotten gör jag gärna med min velomobil, en snabb cykel.
Till mig kan du vända dig med vilka frågor
och funderingar som helst. Har du tips och
idéer, förslag eller upplysningar, hör av dig
till mig eller kom förbi här i Juoksengi - vi
bjuder givetvis på fika och en provtur i velomobilen!

or
t
S

n

ts
sa

im
l
K

t
u
at

n
d
l
bi

Vet du vad som händer i Naturskyddsförening här i Norrbotten?
Vi vill nå dig enkelt och spara träd och resurser! Alla som lämnat sin e-post till oss får utskick den vägen. Visst är du med?

Foto: Roine Karlsson

Naturskyddsföreningens kansli i Norrbotten
Urpo Taskinen
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se
070-629 58 02
@urpotaskinen
/urpo.taskinen
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Byvägen 51
957 23 Juoksengi
www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se

Fotografier: Urpo Taskinen, Roine Karlsson. Grundidé layout: André Nyström. Layout: Urpo Taskinen.
Tryck: Sörmlands Grafiska, Svanen och FSC-certifierat tryckeri. Papper: 130g Arctic Matt. November 2015.

Vi vill också nå dig som brinner för klimat- och omställningsfrågorna och som under 2016 verkligen vill komma igång!
Läs vidare i denna folder så får du veta mer.

Stor satsning på

Klimatutbildningar 2016
Vi satsar på att lyfta kunskapsnivån och engagemanget för klimat- och
omställningsfrågor i hela länet.
Steg 1 blir en utbildning för klimatutbildare i tre steg:
• 29-31 jan - Klimatfrågan. Var är vi efter Paris? Vad säger forskningen?
• 26-28 feb - Föreläsningsteknik. En bra föreläsning, hur? Retorik, att övertyga.
• 8-10 apr - Omställning. Hur tar vi oss ur konsumtionens tvångströja?
				 Vilka saker fungerar för att ställa om samhället?
				 Vad kommer bortom BNP-tillväxten?
				 I samverkan med forskare från KTH (Stockholm) och LTU (Luleå).
				Rikskansliets klimatavdelning deltar.
Steg 2 klimatutbildarna utbildar politiker och allmänhet, maj-dec 2016.

Vill du bli en av klimatutbildarna?

Nära naturen, nära där du finns

I Norrbotten finns snart lokala föreningar, kretsar, i hela länet. Älvsbyn är just
nu på gång att starta! Tillsammans är vi nu 3600 medlemmar.
Vårt länsförbund, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, stöttar kretsarna,
ordnar utbildningar och samordnar natur- och miljöskyddsarbetet i länet. Vårt
mål är att ha aktiva kretsar i länets samtliga kommuner. För att lyckas tillsammans behöver vi dig! Kom med och engagera dig, till vilken grad är det du som
bestämmer. Kontakta din lokala krets eller kansliet och arbeta för ett ekologiskt hållbart Norrbotten!

Alla behövs, alla har plats

Alla är bra på något! Vi bygger upp grupper där vi för ihop medlemmar från
länet med liknande intresse. Kom med!
Vattengruppen är på väg att starta. Kontakta Per Lundbäck 073-082 73 62
Rovdjursgruppen är på väg att starta. Kontakta Peder Andersson 070-603 96 16
Mat- och jordbruksgruppen startar nu grupper med vegetarisk matlagning och
ekologisk odling, kontakt Kerstin Haraldson 070-264 46 46
Skogsgruppen räddar gammelskogar, kontakt Per-Erik Mukka 070-331 61 23
Klimat- och energigruppen satsar stort på klimatutbildningar, kontakt Gösta
Eriksson 070-230 00 39
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken satsar på 100% förnyelsebar energi, kontakt Lena Lagerstam 072-235 25 67
Handla Miljövänligt gruppen kontakt Roger Malmberg 070-364 80 58
Kemikaliegruppen vill gärna hitta fler aktiva, Carina Mattila 070-347 24 63

www.norrbotten.naturskyddsforeningen.se

Mer information om utbildningen och anmälningsformulär finns
på hemsidan, följ QR-koden. Du kan även anmäla via brev till kansliet.
Anmäl dig senast 31 december.

På gång i Norrbotten
28
NOV

Tänd ett ljus för klimatet - Haparanda

29-31
JAN

Klimatutbildare del 1 - Klimatfrågan

26-28
FEB

Klimatutbildare del 2 - Föreläsningsteknik

8-10
APR

Klimatutbildare del 3 - Omställning
Inspirationshelg för alla medlemmar

Torget, kl 13. För ett framgångsrikt klimatavtal. Tal, musik &
ljuständning. Peter Waara kommunalråd, Hans Stiglund biskop m.fl.
www.haparanda.naturskyddsforeningen.se för mer info.

Du som är med på del 1 och 2 - gratis. En mindre avgift för övriga.

22-24
APR

Länsstämmohelg för ALLA medlemmar

Plats: Ájtte - svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk.
Tema: Jakten på gröna jobb. Naturskyddare i Jokkmokk om sitt
tålmodiga arbete. Föreläsare Mats Karström m.fl
Söndag 24 april kl 09.00 - Länsstämma (årsmöte) för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.
Anmälan och info, under våren, på hemsidan eller via kansliet.

