Kretskonferens med fest
Lördag 10 november 2018

Vi startar kl 9.00 och avslutning med fest på kvällen

En dag med roligheter, utbyten och
kunskap. På programmet bl.a:
•
Pepp för att skydda skog
•
Hur blir ni en remissvinnare?
•
Hur gör vi det roligt och enkelt att komma ut?
•
Hopajolas 25 års firande under 2019
•
Vad ska vi göra med skogen i Rundberget?
•
Naturutflykt
•
Festmiddag
Var och en är med så mycket en vill.
Anmäl er senas 5/11 till kansli.orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
Skriv om du kommer att vara med dag och/eller kväll och ev matpreferenser
Kostnad  100 kr hela dagen inkl. kvällen, 50 kr dagen eller kvällen,
sätts in på bg: 224-74 84 eller swischa 123 464 26 25.
Plats: Sandvads sportstuga söder om Odensbacken
https://www.facebook.com/SandvadsSportstuga/

Program
9.00 Fika
9.30 Lisa Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Örebro län
hälsar välkomna. Pressentation av alla och programmet
10.00 Livet i skogen - David Tverling berättar om arbetet med vårt
LONA-projekt, skogsgruppens arbete och om läget i skogen i länet.
Vi får även en hälsning från Malin Salin, skogshandläggare på
Naturskyddsföreningens rikskansli, om vad som händer i 			
skogspolitiken.
Hur blir vi remissvinnare?
12.00 Lunch och utflykt till 300 år gamla tallar i ett av länets minsta
naturreservat.
14.00 Diskussion om idéér kring hur ska vi sköta vår skog i Rundberget
och om hur ska vi använda pengarna från försäljningen av husen.
14.30 Fika, utbyte och tankar kring hur vi sänker trösklarna till våra
aktiviteter i kretsarna
15.15 Hopajola fyller 25 år 2019 - Hur berättar vi om framgångarna och
framtidens möjlgheter? Hur ska vi fira?
16.15 Vi minglar och förbereder festen med Silke och Lisa i spetsen
18.00 Festmiddag

Ta med dig en bild från eller en sak som berättar om ett av de
naturområden du känner lite extra för.

