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Sändlista:  
        Ordförande i länets kretsar  
        Ledamöter och suppleanter 
        i länsförbundets styrelse 
        Medlemmar i Krokomskretsen 

KALLELSE TILL NF:s LÄNSSTÄMMA 2019  

Lördag 4 maj på Käloms bygdegård i Krokom 
(OBS! Anmälan senast  28 april till Kansli Mitt: maria.danvind@naturskyddsforeningen.se) 

10.00 Hämtning vid tåg o buss i Östersund - avfärd i minibuss till Kälom  

10.45 Fika 

11.00 Stämmoförhandlingar 

12.00 Fältbiologernas nya ordförande Lovisa Roos om Fältbiologerna 

12.30 Lunch 

13.30 Utflykt till Långforsens kraftverk, med guide 

16.00 Workshop med Eva, Katja och Maria kring kretsarnas behov och 
framtidsstrategin 

18.00 Middag 

20.00 Avfärd mot Östersund 

Länsförbundet bjuder på lunch och fika - anmäl eventuella kostönskemål! 
Anmäl också om du behöver hämtning vid tåg o buss i Östersund. 
Länsförbundet betalar din resa och även övernattning för dig som eventuellt 
behöver det. 

Har du frågor? Kontakta Katja Kristoffersson på katja@katjak.se eller 
070-783 06 63. 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på länsförbundets hemsida: 
www.jamtland.naturskyddsforeningen.se  
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Länsförbundet påminner kretsarna om att i förväg utse ombud för 
länsstämman! Så här står det i länsförbundets stadgar:  

” §5 Länsstämma 
Länsförbundets högsta beslutande organ är länsstämman som består av ombud 
för kretsarna. Enskild medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och 
förslagsrätt.  

Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till föregående års 
medlemsantal enligt följande:  

-  upp till 1000 medlemmar = 4 ombud 

-  1001 - 2000 medlemmar = 5 ombud 

-  2001 eller fler medlemmar = 6 ombud 

Varje ombud som upptagits i röstlängd har en röst. Vid förfall för ombud inträder 
suppleant.  
Ombud och suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller suppleanter i 
kretsstyrelse och ska utses av respektive styrelse. Ombud får inte delta i beslut i 
ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra 
förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma 
fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger.”  

VÄLKOMNA!  

Enligt uppdrag från styrelsen  

Maria Danvind, Kansli Mitt  

Utflyktsinformation  
Frågan om en återuppbyggnad av Långforsens kraftverk i Långan har varit en segsliten 
historia…Jämtkraft AB lämnade för några år sedan in en ansökan om att få ersätta det 100 
år gamla kraftverket med ett nytt. Detta trots att det numera enligt miljöbalken råder 
utbyggnadsförbud med motiveringen att ”Långan är ett av de sista kvarvarande 
strömfiskevattnen av någon storlek i Östersunds närhet och att älvsträckan har de största 
utvecklingsmöjligheterna för ett ökat fritidsfiske och därmed sammanhängande turism”.  

Vi åker gemensamt till Långan och får höra mer om Långan och konflikterna av en av 
personerna som jobbat aktivt emot en uppbyggnad av kraftverket. 

Ta med: Sittunderlag och kåsa 

Workshop om våra kretsars behov och hur länsförbundet kan stötta 
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Länsförbundets styrelse kommer under året att lägga in olika aktiviteter för att stärka 
kretsarna. Men vilket stöd behöver din krets? Det här är ett tillfälle att tydliggöra det för oss 
och diskutera hur vi tillsammans kan jobba mot målen i vår Framtidsstrategi. Du behöver 
inte ta med nåt särskilt mer än goda idéer! 


