
*Härnösands Natur
Till Dig som är medlem i Naturskyddsföreningen i Härnösand. Våren 2013

Hej och välkommen till ett nytt verksamhetsår med Naturskyddsföreningen i Härnösand! Detta är
årets första medlemsblad med kallelse till årsmötet och information om vårens aktiviteter.

H e m si d a : www. n atu rskyd d sfore n i n ge n. se/h a rn osa n d

E-post: snfharnosand @yahoo.se
Kontaktperson/ordföra nd e : Linda Stiern berg 0611-550360, 07 0-238 06 7 2

Vill du snabbt få info om vad som är på gång? Gå med i vår mejlgrupp:
http : / / gr oup s. ya h oo. c o m / gr o up /s nf h a rn o sa n d

Frågor om ditt medlemskap, adressändring och liknande, tar du med Naturskyddsföreningens
riksorganisation på 08-702 65 77

Kallelse till årsmötet
Välkommen till årsmötet för 2OL3. Årsmötet är ett bra tillfälle for dig att träffa andra medlemmar
och påverka hur föreningen kommer att arbeta i år. Verksamhetsberättelsen för 2OI2ligger ute på

hemsidan. Kontakta ordförande om du vill få den hemskickad via post.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 mars och läggs upp på hemsidan 14 dagar innan
mötet. Alla dokument från årsmötet kommer att finnas på hemsidan.

Tid och plats:torsdag2L mars kl 19, Sambiblioteket, nedre ingången - Lubbesalen.

Dagordning
§ 01 Mötet öppnas

§ 02 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
§ 03 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§ 04 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera årsmötesprotokollet
§ 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 avtvå revisorer och två revisorssuppleanter

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Val av ombud för länsstämma och riksstämma/riksmöte.
§ 16 Val av kontaktpersoner för arbetsgrupperna, presskontakt och hemsideansvarig.

§ 17 Ärenden som styrelsen förelägger stämman (proposition)

§ 18 Ärenden som väckts genom motion
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötet avslutas
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rönrrurruGEN erHövrR DtG!
Härnösandskretsen går just nu på sparlåga. Att engagera sig frivilligt i en förening som vår ger så

mycket tillbaka både till dig själv och till samhället, utan att ta mer tid än du själv vill lägga ned. Är

vi fler som engagerar oss så kan vi göra mer och dessutom ha roligare tillsammans!

Vi behöver en ordförande och ny ledamot för 2013.

Vi behöver dig som vill vara med och svara på remisser rörande bland annat vindkraftverk.
Vi behöver dig som vill titta på de hotade skogarna, särskilt de tätortsnära.
Vi behöver dig som vill arbeta för vattendragen i kommunen.
Vi välkomnar alla som vil! hålla i en aktivitet - för just det som intresserar dig!

Under 201-3 kommer vi efter önskemål att utöka samarbetet med länsförbundet rörande

skogsfrågor. Ju fler som arbetar tillsammans desto bättre blir det.

Aktivitetsprogram våren 20L3
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.

5 mars kl 18:30 Biologisk mångfald i staden. Vi ställer oss frågan: vod kon man

åstadkomma med kommunens innehov av skog? Presentation av Bengt-Gunnar

Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet. Till vardags forskar han om

skog, naturvård, skogsbruk och biologisk mångfald. Vi håller till i Olof Högbergssalen

Sam biblioteket, nedre våningen.
Kontakt:Åsa Bång 070-627 2571

6 mars - sista datum för inlämnade av motioner.

21 mars k! 19:00 Årsmöte Naturskyddsföreningen Härnösand, Sambiblioteket

27 april kl 10.00 Länsstämma Storgatan 54, Sundsvall.
I år är Sundsvall-Ångekretsen värd för Länsförbundets årsstämma. Alla medlemmar
från hela länet är välkomna. Årsmötet väljer de fyra ombud som röstar för vår krets.

Efter stämman görs en gemensam utflykt till hällmarkerna vid Lillhällom. Där finns

ängsbackar med tidigaste vårfloran och fin tätortsnära gammelskog. Vi ägnar en stund

åt att faga ängen. Kontaktperson är Lisbeth Jakobsson 073-932 52 85.

9 maj kl 08:00 Gökotta med Turistföreningen, på Spjutåsberget & Fälleberget.

Samling på parkeringen vid McDonalds för samåkning till parkeringen nedanför

Värptjärn. Därifrån är det c:a 1,5 km promenad. Medtag eget fika. För information,
konta kta Tu ristfören i ngen. Göran 07 0-593 5482

25 maj kl 10.00 Fagning av Muggärdsängen i Häggdånger

Vi förebereder årets blomning genom att räfsa bort löv, pinnar och fjolårsgräs. Ta

med eget fika, arbetshandskar och kratta. Kontakt: Linda 070-2380672

Till sommaren ordnar vi med slåtter av Muggärdsängen och till hösten planerar vi att hålla en

gemensa m aktivitet med Tu ristfören ingen och Fri I uft sfrä mjan det.
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