
MOTION : ”Om Mejeriet” 

 

Förslag :                                                                                                                                                     

Vi tackar ja till Karin Greves erbjudande att dela lokalen för resten av hyres-avtalstiden.    

Det innebär alltså nästan en halvering av vår kostnad, till 8.500 istället för 15.000 kr per år. 

Karin får disponera onsdag-fredag, som hon önskar, plockar sedan undan det som är hennes 

i ett av förråden.  Hon är medlem i ÖNF och har erbjudit sig att också hålla öppet för 

besökare för föreningens räkning under den tid hon är där, och inte är upptagen med kurser. 

Hembygdsföreningens förfrågan är inget alternativ, eftersom de inte velat klart och tydligt 

lova att vi får tillgång till lokalen lördagar, trots att jag begärt det.  Det skulle inte heller alls 

ge samma utbyte och möjligheter för oss. 

 

Mejeriet ligger vid en central korsningspunkt av gångvägarna i Karlslunds-området, många 

människor har sin väg förbi, det är därför ett lämpligt ställe för kontakt med allmänheten,  

dessutom i ett soligt och naturskönt läge.                                  

Det vi kan få ut av Mejeriet på det här sättet, förutom det som står på hemsidan, är : 

- En träffpunkt och en skylt utåt för föreningen, för spontana medlemsaktiviteter och 

utevistelse.   Det skulle betydligt öka Vi-känslan i föreningen och vår synlighet. Det 

skulle också ge medlemsrekrytering, och, genom att aktivera passiva medlemmar, ge 

rekrytering till styrelse och andra nätverk. 

- Vi skulle kunna göra en liknande utställning som ornitologerna har i Krogstugan, men 

med växter som ämne, kanske insekter också.  

- En möjlighet att uppmuntra naturkontakt vilket är ett av föreningens huvuduppdrag. 

Det är dessutom stadsnära / vardagsnära och tillgängligt för många utan bil.  Vi kan, 

förutom olika aktiviteter, bjuda på något att dricka, ett ställe att ställa in en väska, 

och tak över huvudet om det kommer en skur.                                                                                

- En knutpunkt/bas för ett nytt lokalt nätverk för  ” Ut och njut” = ”Naturkänsla”. 

- Mötesplats, arkiv och förråd 

 

Ur NFs verksamhetsriktlinjer : 

För att lyckas mobilisera många människor och utföra föreningens uppdrag är 

det viktigt att ………  vi verkar för att fler medlemmar är aktiva i kretsar, 

länsförbund och nätverk. Föreningen behöver ha en bred synlighet, tydligt 

berätta ...osv 

Men förutom lokalen behövs ett antal personer som kan turas om att hålla öppet och ta 

ansvar för den. Jag letar vidare efter det, med de kontakter jag har tillgång till.  Anmäl gärna 

ev. intresse !  En  bedömning av situationen får göras inför och på årsmötet. 

 

Charlotta Kjerrström   tel 073 – 8089390 28 feb 2017 



MOTION :  ” Införande av Brevbärarsystem” 

Medlemslistan kan sorteras efter postnummer, en person inom varje område 

får uppdraget att dela ut pappersbrev till våra medlemmar.  

Det här är inte bara en administrativ, praktisk fråga, utan har andra vinklar, 

som kan göra det till en fråga för årsmötet.   Det skulle kunna fylla hålet efter 

Kungsfiskaren. 

Ett pappersbrev ger en tydlig känsla av att ”den här föreningen finns faktiskt”, 

mycket mer än digitala meddelanden.  

Ett pappersbrev ger en betydligt större vi-känsla inom föreningen, man vet att 

samtidigt har alla andra medlemmar fått samma meddelande.   

Ett pappersbrev når i princip alla medlemmar, men är ändå ”internt”.  

(Svårigheter finns, som t.ex. portkoder, men det går att antagligen att lösa, och 

det blir ändå fler som får brev än mail.) 

Det är billigt, i jämförelse med brev med porto, eller bilaga i Sv. Natur. Kallelse 

till årsmöte skulle kunna få gå den vägen. Men det ena utesluter inte det andra. 

Det är en enkel arbetsuppgift för medlemmar som inte har mycket tid, men 

gärna vill göra en insats. Alltså ett sätt att uppmuntra och ta till vara 

medlemmars engagemang.  

Det ger kontakter medlemmar emellan och mellan styrelse och medlemmar. 

Ur NFs verksamhetsriktlinjer : 

Kommunikationen ska vara lösningsorienterad och vi ska stötta människor som 

vill agera och organisera sig. Vår största tillgång när det gäller 

samhällsförändring är våra medlemmar och det ska reflekteras tydligt i vår 

kommunikationsstrategi. 

. .. att bryta strukturer som hindrar deltagande är centralt, särskilt för att flera 

unga ska vilja växa med föreningen 

…det är viktigt att satsa på den interna föreningskommunikationen. En levande 

dialog inom föreningen är en förutsättning för en levande folkrörelse. 

För att lyckas mobilisera många människor och utföra föreningens uppdrag är 

det viktigt att ………  vi verkar för att fler medlemmar är aktiva i kretsar, 

länsförbund och nätverk. Föreningen behöver ha en bred synlighet, tydligt 

berätta varför vi behöver stöd samt återrapportera resultatet. Fler ska känna 

sig delaktiga och stolta över att medverka i Naturskyddsföreningens arbete. 

 

Charlotta Kjerrström     tel 073 – 8089390 28 feb 2017 



 

MOTION :   ”Öka kontakten mellan styrelse och medlemmar”                                               

Göra styrelsens arbete och beslut mera synliga och kända. 

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna, dessa har rätt att få 

information om vad som görs och händer om de önskar det.  Det finns säkert 

många sätt att göra det på. Men hemsida och Face-book är ”offentliga” platser, 

det behövs en intern kanal också.                                                              

Brevbärarsystemet är ett sätt att göra det överkomligt. 

Datum för kommande styrelsemöten gärna med dagordning, kan läggas ut på 

hemsidan.  Det gör det lättare för, och uppmuntrar medlemmar till att höra av 

sig för att ta upp någon fråga. 

Sammandrag av vad styrelsen tagit upp och beslutat kan skickas ut till 

medlemmar, en gång per kvartal, eller halvår, med brevbärar-systemet – ”nya 

Kungsfiskaren”. 

 

Ur NFs verksamhetsriktlinjer, samma som under Brevbärarsystemet : 

Kommunikationen ska vara lösningsorienterad och vi ska stötta människor som 

vill agera och organisera sig. Vår största tillgång när det gäller 

samhällsförändring är våra medlemmar och det ska reflekteras tydligt i vår 

kommunikationsstrategi. 

. .. att bryta strukturer som hindrar deltagande är centralt, särskilt för att flera 

unga ska vilja växa med föreningen 

…det är viktigt att satsa på den interna föreningskommunikationen. En levande 

dialog inom föreningen är en förutsättning för en levande folkrörelse. 

För att lyckas mobilisera många människor och utföra föreningens uppdrag är 

det viktigt att ………  vi verkar för att fler medlemmar är aktiva i kretsar, 

länsförbund och nätverk. Föreningen behöver ha en bred synlighet, tydligt 

berätta varför vi behöver stöd samt återrapportera resultatet. Fler ska känna 

sig delaktiga och stolta över att medverka i Naturskyddsföreningens arbete. 
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MOTION : ” Varningstexter på flygresor”    

Förslag : Kretsen framför ett förslag till Riks om att arbeta för varningstexter på 

flygresor – ”FLYGET FÖRSTÖR KLIMATET”   (i likhet med dem på cigaretter – 

”RÖKNING DÖDAR”) .                                     

Precis hur detta ska gå till i praktiken, får diskuteras vidare. 
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MOTION  :  ”Ena partierna om miljöprogram” 

 

Förslaget är att vi arbetar för att de politiska partierna här i kommunen går 

ihop om ett gemensamt miljöprogram. Vi ber dem lägga ned stridsyxorna i 

dessa frågor och arbeta vidare tillsammans. 

Jag har länge varit pessimistisk om framtiden på grund av just detta : Hur ska vi 

kunna klara miljön med demokratin i behåll ? Politikerna vågar inte föreslå 

tillräckligt långt gående åtgärder.  Med gemensamma förslag skulle de inte 

behöva tänka på att förlora röster på grund av det. 

Men just nu har precis detta skett på riksplanet. Partierna (utom SD) har enats 

om ett Klimatpolitiskt ramverk, och en Klimatlag, sedan Miljömålsberedningen 

lagt fram ett delbetänkande.  Det är tveksamt om själva innehållet är / blir 

tillräckligt, men metoden måste vara den enda rätta / möjliga, och en väg att 

arbeta vidare på. 

Det borde gå på det lokala planet också ! 

  

Ur NFs verksamhetsriktlinjer : 

En huvudfråga är hur ansvaret för omställning ska fördelas mellan människor, 

generationer och nationer, och hur övergången ska kunna utformas så att den 

accepteras av det stora flertalet människor som styr utvecklingen i en 

demokrati. Här är förändringar av attityder och beteenden givetvis viktiga, men 

mycket talar för att individuell moral och konsumtentmakt inte räcker helt 

vägen fram. Det behövs därför en kraftfull politik för hållbar utveckling. 

En central flaskhals för att ställa om samhället är bristande politisk vilja att 

införa kraftfulla styrmedel. Flera politiker säger sig dock vara villiga att införa 

en mer genomgripande miljöpolitik om bara opinionsvindarna är tillräckligt 

starka.  
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