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Stockholm Earth Week är en vecka full med events 
på Frescati Campus som organiseras av studenter och 
för studenter, men inte minst också för alla de andra 
som tycker att miljö- och klimatfrågor är viktiga för 
vår framtid. 
   Stockholm Earth Week initierades år 2010 av en 
kanadensisk utbytestudent på Stockholms universitet. 
Sedan dess har Stockholm Earth Week återkommit 
vartenda år i regi av Symbios, som är kretsen för stu-
denter på Stockholms universitet och tillika en kårför-
ening. 
   I år går Earth Week av stapeln mellan den 14-18 
november. Vårt mål är att förbättra vårt klimat och vår 
miljö genom att främja en miljövänlig och grön livsstil. 

Det gör vi genom att skapa en plattform för seminarier 
och sociala aktiviteter för att engagera organisationer 
och människor att kommunicera det gröna budskapet. 
   För att se schema håll koll på: 
www.sthlmearthweek.wordpress.com där det kom-
mer att uppdateras allteftersom  event blir klara.  
Det går också hålla sig uppdaterad med det senaste 
som händer på vår Facebooksida www.facebook.com/
stockholmearthweek där vi även kommer att lägga 
upp event. 
   Vill ni följa vad som händer i vår krets så finns vi på 
www.facebook.com/symbiosSU. Frågor kan ställas 
via mail till info.symbios@gmail.com.  

Hoppas vi ses!

Seminarium 2 
Onsdag den 23 november, kl. 18.00 – 20.30   
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

På detta seminarium ska alternativen granskas och 
vi ska höra var politiken står. Ingen inträdesavgift

Arrangörer till seminarierna är ABF, Stockholms 
Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för 
Ekoparken, Klimataktion Stockholm m fl.

Österleden dammas av  
– klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg?

Kontakt: Elisabeth Edsjö, 070 324 54 95,  
elisabeth.edsjo@bostadslaget.seIN

ST
ÄLL

T Politikerdebatten som vi planerade att 
genomföra 23 november har vi beslutat 
oss för att ställa in.  
 
Detta på grund av att politikerna 
från både (S) och (MP) har politiska 
möten just den dagen. Troligen kan vi 
genomföra utfrågningen i februari nästa 
år. Vi återkommer!

Beatrice Sundberg
Ordförande 

14 -18 november

EXTRA!
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Valberedningarnas Take-off
19 november 2016 kl 10-16

Tillsammans får vi det att lyfta! 
Som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en
kompetent och välfungerande styrelse. Det är inte alltid 
så lätt att sätta igång. Ibland behövs det både något 
trevligt och roligt för att man ska få kraft och inspira-
tion. Den 19 november är första gången alla valbere-
dare i Mälardalen får en chans att träffas. Valberedare i 
ketsar (och län) i Stockholms län är också välkomna!
Varmt välkomna!

Plats 
Brygghuset (Studiefrämjandet), Norrtullsgatan 12N. 
Lokal: Vörtpannan, plan 3.

Anmälan, pris & information
Anmäl dig på webben under länken:
http://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/ 
2016/10/17/take-off/ 

Här fyller du i namn, kontaktuppgifter och vilken krets 
du är valberedare i, samt om du har ev allergier.

Pris: 200:-/person (inkl frukost, fika och lunch)
Tala med din krets styrelse om ersättning för denna 
kostnad. Kontant betalning på plats mot kvitto.

Arrangör /kontakt 
Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningen kansli Mä-
lardalen. kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se, 
Telefon 070-237 1933

Dagens prel. PROGRAM
 
9.30  Frukost och tid att umgås en stund  
 
10  Programmet sätter igång med  
 presentation av dagen och 
 inspiration 

10.30  Workshop del 1: Analys av behov
 
12  God ekologisk lunch tillsammans
 
13  Workshop del 2: Uppdragsbeskrivning 

15  Fika, bensträckare och överraskning 

15.20  Workshop del 3: Skriva plan

16  Avslut med ännu en liten överraskning

OBS! En förberedande uppgift  
att göra inför take-off  
-  d v s före den 19 november: 

Delta på åtminstone ett styrelsemöte, prata med 
ordförande och berätta att ni ska påbörja valbered-
ningsarbetet, och behöver veta hur de jobbar idag, 
och vad de planerar att göra. Styrelsen har säkert 
tankar om framtiden som de vill förmedla. 

Checklista på frågor:
•  Finns det någon roll som är akut att fylla?
•  Hur ofta har styrelsen möte?
•  Var är mötena?
•  Vad är minimiåtagande timmar/månad?

Till a
lla valberedningar: 


