Härnösands Natur
Till Dig som är medlem i Naturskyddsföreningen i Härnösand. Mars 2011
Hej och välkommen till ett nytt verksamhetsår med Naturskyddsföreningen i Härnösand! Här
kommer årets första medlemsblad med kallelse till årsmötet årets aktiviteter. Vår årsberättelse för
2010 ligger ute på hemsidan. Kontakta ordförande om du vill få den hemskickad via post.
Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se/harnosand
E‐post: snfharnosand@yahoo.se
Kontaktperson/ordförande: Linda Stiernberg 0611‐550360, 070‐238 06 72
Vill du snabbt ha info om vad vi har på gång? Gå med i vår mailgrupp:
http://groups.yahoo.com/group/snfharnosand
Frågor om ditt medlemskap, adressändring och liknande, tar du med Naturskyddsföreningens
riksorganisation på 08‐702 65 77

Kallelse till årsmötet
Välkommen till årsmötet för 2011. Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att träffa andra medlemmar
och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Om inte annat, bjuds det ju på gott fika.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 mars och läggs upp på hemsidan 14 dagar innan
mötet. Alla dokument från årsmötet kommer sedan att finnas på hemsidan.
Tid och plats: måndag 21 mars kl 19, Sambiblioteket, nedre ingången‐ Lubbesalen.
Dagordning
§ 01 Mötets öppnande
§ 02 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
§ 03 Val av ordförande och sekreterare för stämman
§ 04 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
§ 05 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassaredogörelse
§ 06 Revisorernas berättelse
§ 07 Fastställande av resultat‐ och balansräkningar
§ 08 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
§ 09 Fastställande av verksamhetsplan
§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
§ 11 Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter
§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
§ 14 Val av valberedning
§ 15 Ärenden som styrelsen förelägger stämman (proposition)
§ 16 Ärenden som väckts genom motion
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Stämmans avslutande
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Aktivitetsprogram våren 2011
Ändringar av aktiviteter kan komma att ske, vi ber dig att ta kontakt med aktivitetsansvarige för att
få de senaste uppdateringarna, om du vill samåka eller undrar över något annat. Uppdateringar
sker också på hemsidan. Eget fika passar bra på så gott som samtliga uteaktiviteter.
15 februari kl 18.30. Föreläsning Vargen, i samarr. med Sambiblioteket.
Dokumentärfilmaren och fotografen Henrik Ekman berättar om sin Augustnominerade bok
Vargen. Gratis för medlemmar. Plats: Sambiblioteket. Kontak: Linda 070‐238 06 72
19 februari kl 11:00 Medlemsträff
Vi umgås och diskuterar vidare om Vargen och annat som intresserar oss. Vi möts upp nedre
ingången på Sambiblioteket. Kontak: Linda 070‐238 06 72
21 mars kl 19:00 Årsmöte Naturskyddsföreningen Härnösand, Sambiblioteket
22 mars kl. 18.30. Föreläsning av världsresenären Lasse Berg i samarr. med Sambiblioteket.
Lasse Berg berättar om sin kommande bok Skymningssång i Kalahari‐ Hur människan bytte
tillvaro. Gratis för medlemmar. Plats: Sambiblioteket. Kontakt: Linda 070‐238 06 72
31 mars kl 20.00. Ugglor i natten
Samling utanför Länsstyrelsen Pumpbacksgatan. Kontakt: Per 070‐214 56 49
1 maj kl 06.00 Fågelskådning i Härnösands omnejd
Samling utanför Länsstyrelsen Pumpbacksgatan. Kontakt: Per 070‐214 56 49
7 maj kl 10.00 Länsstämma, gårdshuset på Murberget
I år är Härnösandskretsen värd för Länsförbundets årsstämma. Alla medlemmar från
hela länet är välkomna. Styrelsen väljer de fyra ombud som röstar för vår krets.
Förslag välkomnas. Vi börjar med fika kl 9.30. Lunch betalas av var och en (eventuellt
bjuds ombuden). Efter stämman görs en gemensam utflykt.
Kontakt: Linda 070‐238 06 72 och Per 070‐214 56 49
21 maj kl 10.00 Vårinventering i Mjällådalen, utgångspunkt Västanåfallet
Vi letar svampar som bombmurkla & lyssnar på vårfåglar. Kontakt Sofia: 073‐835 2177

B

22 maj kl 10.00 Fagning av Muggärdängen i Häggdånger
Vi förebereder årets blomning genom att räfsa bort löv, pinnar och gamalt fjolårsgräs.
Ta med eget fika, arbetshandskar och kratta om du har. Kontakt: Sofia 073‐835 21 77

FÖRENINGS
– BREV

19 juni 10.00. Blomsterinventering på Muggärdängen i Häggdånger
Vi firar De Vilda Blommornas Dag med en inventering. Kontakt: Sofia 073‐835 21 77
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SVERIGE

Maj‐sept. Skogsinventering i Härnösands kommun
Vill du hjälpa till/ lära dig skogsinventering? Kontakt: Sofia 073‐835 21 77

Porto betalt

Maj‐ juni. Fjärilsinventering på Muggärdängen i Häggdånger
Vi inleder sommarens fjärilsinventering en solig förmiddag med hjälp av experten
Östen Gardfjell. Hör av dig om du är intresserad! Kontakt: Sofia 073‐835 21 77

