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Länsträff

om VRL och valet 2018
Lördag 2 december
Den 2 december bjuder länsförbundet in till
diskussion om nya VRL och hur kretsar och
länsförbundet kan arbeta i valrörelsen.

VRL 2018-2022 - Diskussion

I början av november kommer riksstyrelsen att lägga
fram ett förslag till nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för
2019-2022. Förslaget ska ut på remiss i folkrörelsen i
samband med krets- och länskonferenserna. Syftet med
VRL-remissen är att styrelsens förslag till verksamhetsriktlinjer ska diskuteras och förankras ordentligt hos
folkrörelsen runt om i landet.
Var med och tyck till om riksstyrelsens förslag till
nya verksamhetsriktlinjer och gör din röst hörd under
höstens remissrunda! Representanter från riksstyrelsen
och rikskansliet leder förmiddagens diskussion.
Läs om VRL processen och hitta nuvarande VRL på
www.naturskyddsföreningen.se (sök på "VRL").

Val 2018 - Workshop

Vi vill att miljöfrågorna ska bli en central del i valdebatten nästa år och nu får vi möjlighet att få tips från
riksföreningen hur det kan gå till. Fokus ligger på att
sätta ihop en handlingsplan för att driva lokala miljöfrågor som enskilda kretsar, eller flera kretsar tillsammans, vill prioritera inför kommun- och/eller landstingsval och hur man kan jobba lokalt för att få upp
dessa på dagordningen.
Målet med workshopen är att skapa idéer, inspiration
och verktyg att ta tillbaka hem för att genomföra ett
lokalt valprojekt i er krets. Det är bra om ni till workshopen har med er en fråga ni skulle kunna tänka er
driva med er krets inför valet.
Workshopen leds av Margrét Sígurjóndóttir, projektledare politisk påverkan och analys på rikskansliet. Hon
projektleder även valprojektet mm.

Program
9.00 – 9.30

Fika och mingel

Diskussion om VRL,
		inkl.en paus

9.30 – 12.30

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 17.00

Hur kan kretsarna arbeta
inför valet 2018?

		

Praktisk information
Var?

Rikskansliet, Åsögatan 115
När?

Lördag 2 december, kl. 9.00 - 17.00
Anmälan och frågor?

Anmäl dig till Beatrice Sundberg senast
26 november på beatrice.sundberg@
naturskyddsforeningen.se.
Uppge ev allergier vid anmälan.
Kostnad?

!

Gratis. Fika, frukt och lunch står
länsförbundet för.

Kom och påverka föreningens framtid!

Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Beatrice Sundberg.
Regionalt kansli: Norrtullsgatan 12N (Brygghuset), Box 6361, 102 35 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se. Hemsida: http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/

o

lk

Vä

m

Ansvarig utgivare:
Beatrice Sundberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009

Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 8-2017 (november)

m

en

