Kretskonferens 2017
Varmt välkommen!

Årets kretskonferens bjuder in alla medlemmar att påverka och bidra till
Naturskyddsföreningens fokusområden för riksarbetet de närmaste åren framöver. Vi få
också inspiration om hur kretsarna kan arbeta med valet 2018.

Tid och plats
lördag den 11 november kl 9-16, inkl lunch och fikapaus.
Vi kommer att hålla till i Ekonomikum, hörsal 2, i Uppsala. Det ligger 4 minuter med buss 804
eller 5 från Uppsala centralstation.
Karta med vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/xuRQh5JxxoT2

Fika & lunch
En kort bensträckare ifrån hörsalen där vi konfererar ligger Biotopia kafé. Här kommer vi att
hämta kraft och näring med både fika och lunch under dagen.

Arbetsmöte
Syftet med dagens konferens är att medlemmar ska känna till och kunna påverka
riksstyrelsens förslag till verksamhetsriktlinjer.

Anmälan och frågor
Anmäl dig på hemsidan senast den 1 november:
https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/2017/09/26/anmalan-kretskonferens-2017
Kontaktpersoner
• Ordförande Marianne Kahn, Naturskyddsföreningen Uppsala län
telefon 076 016 5681 | e-post marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se
• Verksamhetsutvecklare Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen
telefon 070 237 1933 | e-post kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Tyck till om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen!
I början av november kommer riksstyrelsen att lägga fram ett förslag till nya
verksamhetsriktlinjer (VRL) för 2019-2022. Förslaget går ut på remiss i folkrörelsen i
samband med kretskonferenserna. Var med och tyck till om riksstyrelsens förslag på
fokusområden för riksföreningens verksamhet, och gör din röst hörd under höstens
remissrunda!
Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer anger den övergripande riktningen för
riksföreningens arbete under perioden 2019-2022. Utifrån dem kommer riksstyrelsen
årligen att besluta om verksamhetsplaner som styr rikskansliets arbete.
Riksstyrelsen har som uppdrag att stimulera och underlätta för länsförbund, kretsar
och nätverk att engagera sig för föreningens mål. På det viset lägger riktlinjerna
grunden för föreningens kraftsamling och engagemang. De ska vara en inspiration för
de tusentals människor som arbetar ideellt med natur- och miljöfrågor, såväl som för de
hundratals människor som är anställda av Naturskyddsföreningen.
Syftet med remissen är att styrelsens förslag till verksamhetsriktlinjer ska diskuteras
och förankras ordentligt hos folkrörelsen, som arbetar lokalt och i rikstäckande
nätverk, runt om i landet.

Medverkande
Salomon Abresparr, vice ordförande i riksstyrelsen, och en representant från
rikskansliet kommer att presentera och leda arbetet med remissen under konferensen.
om VRL 2019-2022
På uppdrag av riksstyrelsen tar dess kansli fram ett förslag på Naturskyddsföreningens
nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för perioden 2019-2022. De beslutas av stämman och
styr riksföreningens arbete under en fyraårsperiod. De nuvarande riktlinjerna hittar du
på Naturskyddsföreningens webbsida. Förslaget för 2019-2022 grundar sig i en
omvärldsanalys som genomfördes under våren 2017 där folkrörelsen bjöds in att delta
via webbenkäter och diskussioner under rikskonferensen i Skövde. Riksstyrelsen lägger
ut sitt förslag på remiss i slutet av oktober och folkrörelsen bjuds in att lämna sina
synpunkter under november och december.
Efter att remissrundan är avslutad kommer riksstyrelsen att ta in synpunkterna från
föreningen inför att de ska lägga fram sin proposition om nya verksamhetsriktlinjer till
riksstämman 2018.

