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Hej alla medlemmar!

För första gången kommer Kretsnytt som mail, till alla som har en mailadress i
Naturskyddsföreningens medlemsregister. De som inte har någon sådan, får ett vanligt brev
med posten. Jag vill ändå uppmana Er som har en mailadress, men inte anmält den till
förbundet, att göra det. Vi sparar mycket energi och minskar miljöpåverkan genom att inte
använda mer pappersprodukter  än nödvändigt. När vi nu har tagit detta steg, hoppas jag att
det i fortsättningen ska gå lättare att kommunicera med Er medlemmar!

Det börjar det dra ihop sig till kretsstämma, dvs årsmöte, i Naturskyddsföreningen.
Det blir måndagen den 9 mars klockan 19.00 i Magnisa stuga i Vaggeryd. Information om det
finns redan på vår hemsida. Tyvärr går det inte att nå den via Naturkontakt eller
Riksföreningens hemsida, på grund av pågående omstruktureringar. Men man kan använda
den här adressen: http://vaggeryd.naturskyddsforeningen.se/.  Det har jag precis lärt mig, efter
många fruktlösa försök att gå in via Naturkontakt.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi i år också att få en
”miniföreläsning” av Lisbeth Carlsson, med bilder och en filmsnutt från en
forskningsresa till Alaska, som hon deltog i för några år sedan. Spännande tycker jag! Och
så blir det förstås fika med semlor...

Naturskyddsföreningen kommer i år att medverka vid kommunens arrangemang på Earth
Hour-dagen den 28 mars. Vi hoppas också att senare under våren kunna arrangera en
föreläsning om vindkraft, med expertmedverkan. Håll utkik i lokalpressen!

 Du kallas härmed till kretsstämma i Vaggeryds Naturskyddsförening
måndagen den 9 mars kl. 19.00 i Magnisa stuga, Vaggeryd

Välkommen!
Marianne Frick
sekreterare



På nästa sida hittar Du kontaktuppgifter till styrelsen!

Lisbeth Carlsson lissen.carlsson@gmail.com          tel. 0393/31592

Marianne Frick marianne.frick@fastorp.se           tel. 0393/30000

Katarina Sivers katarina.sivers@telia.com           tel. 0393/10119

Bo Slunge bo.slunge@live.se           tel. 0393/12494

Johanna Råvik johanna.ravik@edu.vaggeryd.se  tel. 070/6841040

Välkommen på Kretsstämma!

Marianne Frick

sekreterare


