
 

 

 
Kretskonferens 
Tema vattenfrågor och 
verksamhetsriktlinjer 
 
lördag 18 november 2017  

Karlskoga Folkhögskola 
 
Kom och träffa andra engagerade medlemmar från Örebro och 
Värmlands län. Dessutom kommer Karin Lexén, vår general-
sekreterare på Naturskyddsföreningen m.fl. från riks och kunniga 
föredragshållare kring vattenfrågor. 
 

 
Program: 
9.30 Start med presentation  
Karin Lexén, Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, presenterar sig och tillsammans 
med någon till från riks, styrelsens förslag på nya Verksamhetsriktlinjer (VRL). 
11.00 Vatten seminarium 1 
12.30 Lunch 
13.30 Vatten seminarium 2 
15.00 Diskussioner om VRL inklusive fika  
17.00 Avslutning 
 
Vattenseminarier  
Strömmande vatten och dammar Vilka natur- och kulturvärden finns? Hur ser vattenflödena ut 
i våra trakter? Vi får en genomgång av ekologin i strömmande vatten och diskuterar natur- och 
kulturvärden med folk från bl.a. Länsstyrelsen. 
 
Valbara vatten seminarier: 
Vattnet i Vättern Vi har bjudit in Aktionsgruppen rädda Vättern (ARV) m.fl. för att berätta om 
hur det ligger till med gruvor, skjutningar och vattenförsörjningsfrågan. 
 
Läget i Vänern Hur ligger det till med igenväxning av stränder och hur påverkas Vänern av 
klimatförändringarna?  
 

Anmälan senast 11 november:  www.studieframjandet.se/SodraNarke  

Kostnad: 50:- inkl ekologisk lunch och fika (vid sen eller ingen avanmälan 470 kr).  
Övriga betalar full avgift 470 kronor.  
 
Har du frågor eller matönskemål kontakta så Kajsa Grebäck  
kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 072-546 01 06 
 
 
 

  Läs om VRLpasset på nästa sida  I samarbete med 
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Text från Riks:  
VRL-remiss: Var med och 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 ska ut på remiss i folkrörelsen i samband med kretskonferenserna. Var 
med och tyck till om riksstyrelsens förslag till nya verksamhetsriktlinjer och gör din röst hörd under 
höstens remissrunda! 
Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer anger den övergripande riktningen för föreningens 
arbete under perioden 2019-2022. Utifrån verksamhetsriktlinjerna kommer riksstyrelsen årligen att 
besluta om verksamhetsplaner som styr rikskansliets dagliga 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 mobilisering. De ska 
vara en inspiration för de tusentals människor som varje dag samlas kring det ideella arbetet, såväl 
som för de hundratals människor som arbetar för Naturskyddsföreningen.  
Syftet med VRL-remissen är att styrelsens förslag till verksamhetsriktlinjer ska diskuteras och 
förankras ordentligt hos folkrörelsen runt om i landet. 
 
Medverkande: En representant från riksstyrelsen och en representant från rikskansliet.  
 
Mer information om VRL: På uppdrag av riksstyrelsen pågår processen att ta fram 
Naturskyddsföreningens nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för perioden 2019-2022. VRL beslutas av 
stämman och styr föreningens arbete under en fyraårsperiod. Våra nuvarande riktlinjer hittar du på 
Naturskyddsföreningens webbsida. Förslaget till VRL 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 att lägga fram sitt förslag till VRL 2019-2022 i slutet av 
oktober och folkrörelsen bjuds in att lämna sina synpunkter under november och december. Efter att 
remissrundan är avslutad kommer riksstyrelsen att lyssna in synpunkterna från föreningen inför att 
de ska lägga fram sin proposition till nya verksamhetsriktlinjer inför stämman 2018. 
 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/foreningsdokument/Verksamhetsriktlinjer%20__2015-2018.pdf

