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Länsstämma med besök på Naturmuséet Rättvik 
 

Söndag 9 april 2017, Stiftsgården Rättvik  

 

 
 

Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2016 utvärderas och 

inriktningen för 2017 bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser och gör en utflykt. 

 

Program: 

09.30-10 Fika och presentation 

10-12.30 Länsstämma, årsmötesförhandlingar och utdelning av miljöpriser 

12.30-13.30 Lunch inkl. konstituerande möte för nya styrelsen 

13.30-16 Promenad längs Siljans strand till Naturmuseét på Rättviks Kulturhus  

Eftermiddagsfika på Naturmuséet.  

 

Årsmöteshandlingar läggs ut på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se och visas på duk under 

mötet. 

 

Anmälan sker http://alturl.com/rwdsh senast 17 april. Glöm inte bort att meddela om du vill ha 

specialkost. Deltagarlista för samåkning mailas ut någon dag innan. 

 

 

VÄLKOMMEN! 
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Stiftsgården ligger vid stranden av Siljan 

Kommer du med bil söderifrån tar du av till vänster från riksväg 70 strax efter du åkt genom Rättviks 
samhälle. Följ skylten som det står Kyrka/ Stiftsgård på, passera järnvägsövergången och ta första till 
höger. Kommer du norrifrån tar du av till höger från riksväg 70 strax före du kommer till Rättvik. Själva 
huvudbyggnaden ligger före Rättviks vackra vita kyrka. Parkering finns strax utanför entrén. 

Tåg och bussförbindelser söderifrån är mycket goda med ett flertal ankomster dagligen. Till Stiftsgården 
är det sedan 1,5 km från bussterminalen och tågstationen. Det finns en trevlig promenadväg som delvis 
går längs Siljans strand, ta sikte på Rättviks kyrka. Stiftsgården ligger strax ”bakom”. Välkommen! 
 
 

 

 

 

 

Upplysningar av lokal karaktär ges av margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se 070-668 

71 46. I övrigt hänvisas till reg. kansliet, se kontaktuppgifter i sidfoten. 

Kostnad: Länsförbundet står för lokal, fika och resa. Samåk! Lunch får din krets eller du själv 

betala.   

Ombud: Alla är välkomna, men för att få rösta om förslag måste du vara ombud. Alla kretsar 

med upp till 1000 medlemmar har 4 ombudsplatser, 1001-2000 har 5 platser och krets med 2001 

eller fler medlemmar har 6 platser. 
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Kom med i styrelsen! 
Kontakta valberedningen om du har tips eller själv vill förstärka vårt team! Bertil Helmersson 

(sammankallande) 0280-702 50, bertil.helmersson@naturskyddsforeningen.se  
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