
	  

	  

Kallelse	  till	  årsmöte	  2015	  
Välkommen	  till	  årsmötet	  söndagen	  den	  22	  februari,	  kl	  14.00	  -‐	  16.00.	  Mötet	  hålls	  i	  ABF-‐
huset,	  Kungsgatan	  29,	  Avesta	  (mitt	  emot	  polishuset),	  sal	  Cidden.	  	  
	  
Program:	  

• Vi	  kommer	  att	  inleda	  årsmötet	  med	  ett	  föredrag	  av	  Christina	  Turstam,	  
Biosfärkoordinator,	  om	  Färnebofjärdens	  nationalpark,	  Nedre	  dalälvsområdet.	  	  

• Mötet	  fortsätter	  med	  dagordning	  enligt	  stadgarna.	  Kopior	  på	  dagordningen	  kommer	  
att	  finnas	  på	  mötet.	  

• 	  I	  dagordningen	  finns	  en	  punkt	  om	  namnbyte	  för	  att	  underlätta	  för	  nya	  medlemmar	  
att	  hitta	  oss.	  I	  hela	  landet	  har	  kretsarna	  ortsnamnet.	  Vi	  ska	  rösta	  på	  stämmomötet	  
om	  kretsen	  skall	  heta	  Avesta/Folkare	  Naturskyddsförening	  eller	  Avesta	  Naturskydds-‐
förening.	  

	  
För	  att	  underlätta	  kontakt	  och	  utskick	  till	  er	  alla,	  önskar	  vi	  att	  ni	  som	  inte	  meddelat	  om	  
mailadress	  eller	  ändrat	  den,	  skicka	  till	  Ann-‐Sofie	  Hildonen,	  ann-‐sofie.hildonen@comhem.se.	  
	  
Vår	  hemsida	  hittar	  du	  under	  http://folkare.naturskyddsforeningen.se	  	  Klicka	  på	  ”Om	  oss”,	  så	  
hittar	  du	  styrelsen.	  Vi	  kommer	  under	  2015	  att	  bli	  bättre	  att	  uppdatera	  hemsidan	  samt	  att	  vi	  
även	  kommer	  att	  öppna	  en	  facebook-‐sida	  för	  att	  på	  ett	  enklare	  sätt	  få	  kontakt	  med	  er	  
medlemmar.	  
	  
Vi	  i	  styrelsen	  vill	  gärna	  ha	  mer	  kontakt	  med	  er,	  ni	  får	  gärna	  komma	  på	  ett	  styrelsemöte	  eller	  
på	  annat	  sätt	  kontakta	  oss,	  så	  vi	  får	  en	  inblick	  om	  vad	  ni	  tycker	  är	  viktigt	  i	  miljöarbetet.	  Idag	  
har	  SNF	  över	  204	  000	  medlemmar,	  trenden	  är	  ökande.	  
	  
Har	  du	  frågor	  som	  du	  vill	  att	  vi	  skall	  ta	  upp	  på	  årsmötet	  kontakta:	  	  
Kristina	  Hallin,	  kristina.hallin@spray.se	  /	  mobil	  070-‐345	  01	  47	  
	  
Väl	  mött!	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  	  
Styrelsen	  i	  Folkare	  Naturskyddsförening	  i	  Avesta	  

FOLKARE	  NATURSKYDDSFÖRENING	  I	  AVESTA	  


