
Årsmöte 2018 

Varmt välkommen till årsmötet! 
Ditt engagemang gör skillnad! 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt    
 

Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro 

E-post: orebro.krets@naturskyddsforeningen.se 

Hemsida: http://orebro.naturskyddsforeningen.se  

Facebook: https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.orebro/   

 
Örebro 
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Välkommen Var med! 
 

Naturskyddsföreningen Örebro bjuder in till årsmöte  

Tisdagen den 13 mars kl. 18.00 

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A, Ateljén.  

Föreläsning:  Hilde Wieser, Måltidsekologstudent pratar om hållbar-
het och miljökommunikation 

 

 

Årsmöteshandlingarna kommer att delas ut vid mötet och även finnas 
tillgängliga på föreningens hemsida. 

 

Året i korthet 

Enligt beslut från förra årsmötet har föreningen avvecklat lokalen i 
Karlslund. Lokalen övertogs av Karlslunds Hembygdsförening från och 
med juni 2017. Inför årsmötet 2018 har styrelsen tagit fram ett förslag 
till revidering av stadgarna. Det nya förslaget följer i allt väsentligt de 
normalstadgar som riks-organ-isationen rekommenderar. Nuvarande 
stadgar och förslaget till nya stadgar finns på hemsidan. 

Kretsen fick ett projektbidrag från riksorganisationen för att i samar-
bete med museet ordna träffar med inriktning på återanvändning av 
textiler. Det ordnades också en klädbytardag och workshops för till-
verkning av miljövänliga hudvårdsprodukter.  

 

Valberedning :  

Kajsa Grebäck. kontakt angående förslag och nomineringar:  
kajsa.grebäck@naturskyddsforeningen.se  Tel: 072-5460106 
 

Förslag från medlemmar/Motioner  

Förslag och motioner som skall behandlas av årsmötet skall vara in-
lämnade senast tre veckor i förväg, dvs 19 februari. 

Kommande aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natursnokar 

Vår familjeverksamhet natursnokarna där barn och vuxna tillsam-
mans utforskar naturen och följer årstidernas växlingar fortsätter. 
Två träffar är inplanerade den 25/2 och den 8/4. De vuxna turas om 
att planera och leda träffarna. Kontakta kansliet eller maila natur-
snokarna.orebro@gmail,com om du är intresserad. 

 

Föreningens aktiviteter annonseras på hemsidan , Facebook-sidan 
och delvis via mail. För att få information via epost behöver du 
meddela aktuell mailadress till Naturskyddsföreningensrikskansli.  

22/2 Workshop. Tillverka dina egna miljövänliga hudvårdspro-
dukter 

25/2 Natursnokar 

8/4 Natursnokar 

14/4 Klädbytardag 

24/4 Kunskapsföreläsning: Vatten 

3/5 Besök på Framtidsträdgården 

17/5 Workshop. Tillverka dina egna miljövänliga hudvårdspro-
dukter 

24/5 Kunskapsföreläsning: Natur 
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