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Naturskyddsföreningen Gävleborg kallar till Länsstämma 
 

Lördag 11 april 2015, Hästbo bygdegård 
 

Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2014 utvärderas och 

inriktningen för 2015 bestäms. Dessutom delar vi för första gången ut miljöpriser.  

 

Program: 

 

10-10.30 Kaffe  

 

10.30- 12 Länsstämma, årsmötesförhandlingar 

 

12- 13 Lunch 

 

13-14 Vår i tjäderskogen, bildvisning, Stig Björk 

 

14 -16 Promenad till den närbelägna Bysjön, en fågelsjö, där Naturskyddsföreningen i 

Hofors - Torsåker är delaktig i ett projekt med anläggning av vandringsled, 

rastplatser och fågeltorn för att göra sjön mera tillgänglig för allmänheten.   

Se http://hofors-torsaker.naturskyddsforeningen.se/bysjon/  

  

 Eftermiddagskaffe serveras vid sjön. 

 

Ca 16 Avslutning 

 

VÄLKOMMEN! 
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Vägbeskrivning: Hästbo bygdegård ligger nära väg 68, söder 

om Torsåker. Från E16 tar du väg 68 mot Örebro, trafikplats 

Tegelbruket. Efter 14,5 km är det hastighetsbegränsning till 

60km/h i en nedförsbacke. Vid slutet av backen svänger du 

höger mot Nyhyttan och fortsätter ca 200 m till bygdegården, 

som är ett stort rött hus på höger sida. 

 

Årsmöteshandlingar läggs ut på http://gavleborg-

lan.naturskyddsforeningen.se och visas på duk under mötet.  
 

Upplysningar om praktiska arrangemang ges av Barbro 

Risberg, 076-138 29 00, ordförande Naturskyddsföreningen 

Hofors-Torsåker.  

Kostnad: Länsförbundet betalar lokal, fika och lunch. Resa står resp. krets för. Samåk! 

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

Gävleborg har 4 ombudsplatser, utom Gävlekretsen som i kraft av sitt medlemsantal har 6.  

Anmälan sker till reg. kansliet, se sidfoten, senast 28 mars. Glöm inte bort att meddela om du 

vill ha specialkost. Deltagarlista för samåkning mailas ut. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Kom med i styrelsen! 
Vi vill gärna bli fler styrelseledamöter. Kontakta valberedningen om du har tips eller själv vill 

förstärka våra team! Gävleborg: Lars Igeland 073-820 30 34 eller Leif Modéer 0278-66 50 87 

 

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 1 mars. 

Alla motioner (som inkommit senast den 1 mars) 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 paragraf 11 i Naturskyddsföreningen Gävleborgs stadgar kan alla kretsar och enskilda 

medlemmar motionera till länsstämman. 

Ge tips på miljöpristagare!  
Vem/vilka tycker du har gjort sig förtjänt av Naturskyddsföreningen Gävleborgs miljöpris? Ge 

tips till reg. kansliet senast 28 feb. 
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