Kallelse till Länsstämma
Lördag 25 april 2015, DHR:s lokal på Kungsvägen i Säter (ett stenkast från järnvägsstationen)
Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2014 utvärderas och
inriktningen för 2015 bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser och får en guidning i Säterdalens
naturreservat.
Program:
9.47
10.12
10-10.30
10.30-12.30
12.30-13.30
13.30-16

15.48
16.12

Tåg ankommer söderifrån
Tåg ankommer norrifrån
Fika och presentation
Länsstämma, årsmötesförhandlingar inkl utdelning av miljöpriser
Lunch inkl konstituerande möte för nya styrelsen
Promenad till och guidning i närbelägna Säterdalen. Läs mer på
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturresvaten/sater/saterdalen/Pages/default.aspx
Eftermiddagsfika serveras ute.
Tåg avgår norrut
Tåg avgår söderut

Årsmöteshandlingar läggs ut på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se och visas på duk under
mötet.
Anmälan sker till reg. kansliet, se sidfoten, senast 13 april. Glöm inte bort att meddela om du
vill ha specialkost. Deltagarlista för samåkning mailas ut.
VÄLKOMMEN!

Säterdalens gröna, lummiga skog med mest lövträd. Foto: Maria Jons, länsstyrelsen
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Upplysningar av lokal karaktär ges av Lena Stigsdotter, ordförande Naturskyddsföreningen
Säter, 0225-505 64, 070-732 42 70. I övrigt hänvisas till reg. kansliet.
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.
__________________________________________________________________________
Kom med i styrelsen!
Kontakta valberedningen om du har tips eller själv vill förstärka våra team! Bertil Helmersson
(sammankallande) 0280-702 50, Mattias Ahlstedt 0730-39 54 61.
Motionera nu!
Att skriva en motion är ett av de viktigaste sätten att påverka föreningens verksamhet och hålla
föreningsdemokratin levande. Det finns massor av kreativa och viktiga idéer och tankar runt om i
länet – välkomna att dela dem med föreningen! Maila eller skicka till reg. kansliet senast 28 feb.
Alla motioner (som inkommit senast den 28 feb) bereds av länsförbundsstyrelsen och tas upp på
länsstämman som sedan fattar beslut. Dina förslag och synpunkter kommer att diskuteras i
föreningen och tas upp till beslut på stämman.
Enligt stadgarna kan alla kretsar och enskilda medlemmar motionera till länsstämman.
Ge tips på miljöpristagare!
Vem/vilka tycker du har gjort sig förtjänt av Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpriser? Ge
tips till reg. kansliet senast 28 feb.
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