
Kurshelg för ett växande engagemang 
Tollare folkhögskola 27–28 oktober 2018
Lördag 27 oktober 
Start kl. 9.00 
Talare: 

•  Stina Lindblad, riksstyrelsens vice ordf. hälsar välkommen!

•  Barakat Ghebrehawariat, Demokrateam: ”Pratar du demokratiska?” 

•  Jenny Nordfält, Centrum för Ideellt ledarskap på Tollare:  
     ”Föreningsverksamhet som en lokal förändringskraft. 
      Om engagemang och delaktighet i civilsamhället.”

Fika kl. 10.00 – 10.30 
Fika och uppdelning i mindre grupper till parallella workshoppar och seminarier 
(valbara i anmälningsformuläret)

Pass 1: kl. 10.30 – 12.00

•  1,5 gradersmålet – går det att nå? 

•  Tid för våtmark 

•  Vår roll som konsumenter, nu och framöver 

•  Prata med pressen – varför, hur, när? 

•  Engagera fler – Hållbart ideellt engagemang 

•  Styrelsestart 

Lunch 12 – 13

Pass 2: kl. 13.00 – 14.30

•  Naturskyddsföreningens globala arbete – en introduktion 

•  Hav- och vattenfrågor i fokus – hur vill vi arbeta? 

•  Strandskydd 

•  Framtidsstrategin – hur stöder den ditt engagemang?

•  Rekrytera nya och rätt krafter till styrelser 

•  Natursnokarna – Ledarkurs OBS pågår kl 13 – 17 

Fika 14.30 – 15.00

Pass 3: kl. 15.00 – 17.00

•  Nätverksträff Klimatnätverket 

•  Nätverksträff Havsnätverket – tema Skyddat hav 

•  Nätverksträff Miljörättsnätverket 

•  Nätverksträff Handla Miljövänligt 

•  Rikskonferens 2019 – Påverka innehållet! 

•  Natursnokarna – Ledarkurs

Middag och kvällsmingel på Tollare kl. 18.00 – 20.30



När du läst detta – ge gärna pappret vidare till någon annan som du tror kan vara intresserad. 
Kanske vill ni åka flera från din krets eller ditt länsförbund?

Söndag 28 oktober
Pass 4: kl. 9.00 – 10.30

•  Årshjulet – ett konkret arbetspass för er verksamhet 

•  Samiska rättigheter och utvinning av naturresurser i Sápmi 

•  Natur- och Dataskydd i föreningen-om nya dataskyddsforordningen 

•  Låt engagemanget höras! Praktisk presentationsworkshop Max 10 6 remaining

•  Nätverksträff Kemikalienätverket – tema läkemedel i miljön 

•  Att leda utflykter OBS START 08.30 

Fika 10.30 – 11.00

Pass 5: kl. 11.00 – 12.30

•  Att leda grupper 

•  Naturfalken - ”simborgarmärke för artkunskap” 

•  Hur engagerar vi mer och fler 

•  Fixa pengar 

•  Påverka kommunens naturvårdsarbete 

Lunch 12.30 – 13.30

Pass 6: kl. 13.30 – 14.30

•  Rikskonferens 2019 – Påverka innehållet! 

•  Hur kan vi få bättre digitala verktyg för vårt arbete? 

•  Lyckade traineeprojekt – tips och trix i ideellt engagemang 

•  Naturkollen (Medborgarforskning) 

•  Miljövänliga Veckan Fixa grejen bjuder in till workshop 

Fika och avslutsmingel – Tack & hejdå! kl. 14.30 – 15.00

Kl. 15.00 Abonnerade buss avgår från Tollare till Sthlm C


