
Hej alla styrelsemedlemmar i länsförbund samt kretsar tillhörande Gotlands län, Kronobergs län, 
Kalmar län, Jönköpings län och Östergötlands län.

 
Vidarebefordra gärna informationen till era arbetsgrupper och andra medlemmar.

 
Först och främst vill jag framföra glada nyheter - det nya medlemsregistret Rutger fungerar nu mer 
eller mindre fullt ut! 
Har ni bytt mailadress sedan ni blev medlemmar i Naturskyddsföreningen så ber jag er att kontakta 
medlem@naturskyddsforeningen.se  så att allt stämmer i registret. Jag har nämligen provat att maila
många av medlemmarna i region Sydost men fått felmeddelande tillbaka (dvs. meddelande om att 
angiven mailadress ej fungerar/finns). Många mailadresser till styrelser/förtroendevalda saknas i 
registret.
 
Därför ber jag er som fått detta mail från mig vidarebefordra informationen så att så många 
som möjligt får tillgång till den information som mailas ut från det regionala kansliet samt 
rikskansliet! Tack på förhand.

Information från kansli Sydost
 
Stor tack till alla som kom till kretskonferensen i Jönköping. Jag hoppas samtliga deltagare har fått 
mitt mail med bifogade föreläsningspresentationer och utvärderingsformulär. Ta er gärna tid och fyll
i utvärderingsformuläret! 
 
På konferensen pratade vi lite om den interna och interorganisatoriska kommunikationen och 
informationsflödet mellan och inom länsförbund, kretsar, arbetsgrupper och kansliet. Främst med 
anledning av att jag uppfattat det som att informationen angående just kretskonferensen inte nått så 
många som den borde, trots att datum och plats varit bestämt sedan lång tid tillbaka. Mer 
information om det som togs upp på konferensen kommer komma i ett senare mail. Tills dess skulle
jag kortfattat säga att det viktigaste är: alla bär ett ansvar att hålla sig informerad (om man vill) och 
söka upp information om vad som är på gång inom föreningen. Det görs bland annat genom att läsa 
Nyhetsbreven som skickas ut från rikskansliet, regelbundet kika in på naturkontakt, 
aktivitetskalendern och hålla koll på sin mail samt kansliets webbsida 
(sydost.naturskyddsforeningen.se). För att ta del av Nyhetsbrev och mail är det (åter igen) viktigt att
ha rätt mailadress registrerad i medlemsregistret. 
 
Den information man samlar på sig bör man förmedla till övriga inom länsförbundet, kretsen eller 
arbetsgruppen - antingen via mail eller under möten. Ta gärna för vana att ha det som en stående 
punkt på era möten. Kanske kan ni utse någon som har lite extra ansvar för att informera om 
rikstäckande kampanjer eller regionala angelägenheter (förslagsvis respektive ordförande eller 
arbetsgruppsansvarig). 
 
Behöver ditt länsförbund eller krets hjälp med er webbsida eller aktivitetskalendern (som är 
toppenbra att använda för att nå fler med era evenemang och aktiviteter)? Hör av er till mig så ska 
jag se till att hjälpa er på ett eller annat vis. 
 
Jag vet att det finns endel kretsar runt om i regionen som funderar på att slå ihop sig för att stärka 
styrelsen och kretsens överlevnad. Jag har kollat runt bland mina kolleger på de andra regionala 
kanslierna och fått följande information:

• I Västernorrland har sammanslagning skett två gånger: Sundsvall-Ånge 2012 samt Sollefteå-
Kramfors 2014 - det som gjordes då var följande:

1.       propositioner om sammanslagning ställs till årsmötena i de båda berörda kretsarna

http://sydost.naturskyddsforeningen.se/


2.      årsmötena  beslutar godkänna sammanslagning

3.      rikskansliet ska godkänna sammanslagningen

4.      på ett gemensamt årsmöte för de båda sammanslagna kretsarna beslutas nytt 
kretsnamn samt styrelse

Har ni några vidare frågor gällande detta så återkom till mig så finner vi tillsammans reda på svar! 
 
Våren 2017
 
Under konferensen meddelade jag att jag under våren gärna är med på så många stämmor 
(årsmöten) som möjligt - jag har dock insett att region Sydost är himla stort och att det tar mycket 
tid i anspråk att resa runt till er - tyvärr! De stämmor jag blivit inbjuden till kommer jag självklart 
att komma på. Även om jag inte kommer komma ut till alla så ber jag er att skicka era färdiga 
verksamhetsplaner till mig. Anledningen till detta är att jag vill kunna sammanställa vad som är på 
gång i regionen och där igenom anpassa kansliets verksamhetsplan, i den mån det går, efter de 
planer ni har.
 
 
Lite utvald information från årets sista Kretsbrev som skickades ut 18/11.
 
Kretsbrevet vänder sig till alla förtroendevalda runt om i vårt avlånga land, är du företroende vald 
men saknar kretsbrevet? Maila då veckobrevet@naturskyddsforeningen.se och be om att få läggas 
till som prenumerant så du får tillgång till värdefull information!
 
I kretsbrevet finns det gott om länkar till Naturkontakt, alla medlemmar har möjlighet att skapa ett 
konto där. Saknar du inloggningsuppgifter till Naturkontakt? Klicka här så kommer du direkt till 
registreringssidan. På Naturkontakt finns en hel uppsjö av bra information, intressanta 
diskussionsforum och tillgång till materialskafferiet. 
 
Uppmuntra varandra till att använda Naturkontakt, när ni väl är registrerade kommer ni glädjas åt 
allt bra som finns att tillgå :).
 
Har ni frågor om medlemsregistret Rutger eller undrar vad som händer så hittar ni löpande 
uppdateringar i frågetråden på Naturkontakt, frågetråden hittar ni här.
 
(Psst - kom ihåg att maila medlem@naturskyddsforeningen.se om du bytt mailadress!)
 
En inspirerande film om LONA-bidrag på Naturkontakt, kom ihåg att sista ansökningsdag är 1 
december!
 
Saknar kretsen en snokgrupp eller behöver ni fler ledare? 
Läs mer om snokkurserna här.
Läs mer om snok-lok, och vad det innebär att vara en snok-lok här.
Är du redan snokledare kan du beställa de nya västarna här.
 
VIKTIGA DATUM FÖR KRETSADMINISTRATIONEN NÄSTA ÅR
3 april - projektansökningar för andra halvåret 2017 ska vara inne.
30 april - sista dagen att skicka in årsmöteshandlingar för kretsar som vill ha sin återbäring senast i 
juli.
15 juni - sista dag att skicka in årsmöteshandlingar för länsförbund som vill ha sin återbäring senast 
i juli.

https://natursnokarna.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/bestall-snokvastar-till-din-snokgrupp-har/
https://natursnokarna.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/vill-du-bli-ett-snok-lok/
https://natursnokarna.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/saknar-ni-en-aktiv-snokgrupp-i-er-krets/
https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/sista-veckorna-att-soka-lokalt-naturvardsbidrag/
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/?redirect_to=https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/forum/trad/nytt-medlemsregister-for-kretsar-och-lansforbund-fragetrad/
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/register/
mailto:veckobrevet@naturskyddsforeningen.se


Datum för nästa års Klädbytardag är satt till 1 april.
Anmäl er till Klädbytardagen redan nu genom att maila Jessica Andreason på Handla miljövänligt: 
jessica.andreason@naturskyddsforeningen.se 
 

Gilla gärna kansli Sydost på Facebook och ta som sagt för vana att kika in på 
sydost.naturskyddsforeningen.se men jämna mellanrum för att ta del av vad som är på gång i 
regionen.

Med önskan om en fortsatt trevlig vecka,

Elin Atlas-Björklund
Regional (vik.) verksamhetskoordinator
Naturskyddsföreningens kansli Sydost

Kronobergsgatan 7
352 33
Växjö
________________________________________
Tel: 0760 96 94 96
Hemsida: sydost.naturskyddsforeningen.se
Facebook: Naturskyddsföreningens kansli Sydost

https://www.facebook.com/kanslisydost/?fref=ts
http://sydost.naturskyddsforeningen.se/
http://sydost.naturskyddsforeningen.se/
https://www.facebook.com/kanslisydost/?fref=nf&pnref=story
mailto:jessica.andreason@naturskyddsforeningen.se

