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Inbjudan till kretsordförandekonferens 
Vi planerar en kretsordförandekonferens torsdagen den 8:e oktober 18:30. 
Anmälan  
   sker till Lars Lindfors li.lindfors@telia.com alt.  070-515 25 01 senast söndagen 4/10. 
Man kan delta via dator eller telefon med internetanslutning. 
Det går utmärkt att delegera deltagandet om någon är osäker på sin dator eller telefon. 
Vi kommer att använda Zoom, vilket innebär att anmälda deltagare får en länk som dom 
klickar på. Då dyker det upp en ruta med texten ”Open in URL:Zoom Launcher” och man 
klickar på en knapp med samma text som finns bredvid knappen ”Cancel” i blått. 
Sen kommer ”Join with video” som man klickar på och sist “Join with computer Auddio”. 
Vi kommer att ha en back up via telefon för de som har problem, vilket innebär att mötet 
börjar med att ”kallprata” medan alla deltagare ansluter. 
En mera detaljerad agenda och ovanstående anslutningsinfo kommer till de som anmält sig. 
 
Motivet till mötet är att;  

 Träna på Zoom inför Länsstämman. 

 Informera kort om läget i frågan runt kansli sydost, alltså funktionen som 
verksamhetsutvecklare som aldrig blev bra i sydost. 

 Informera om och diskutera runt Länsstämman, se inbjudan nedan. 

 Få en kort rapport från kretsarna om läget. 
 

Inbjudan till Länsstämma 
Vi planerar en Länsstämma lördagen den 21:e november 10:00 – 12:00 med trolig 
fortsättning 13:00. Slut senast 15:00. 
Anmälan  
   sker till Lars Lindfors li.lindfors@telia.com alt.  070-515 25 01 senast fredagen 13/11. 
Man kan delta via dator eller telefon med internetanslutning. 
Det går utmärkt att delegera deltagandet om någon är osäker på sin dator eller telefon. 
Vi kommer att använda Zoom och anmälda deltagare får en länk som leder till mötet. 
Anmälda deltagare får dagordning och information om anslutning. 
Samtliga kretsordförande eller motsvarande får handlingar typ revisionsberättelse och 
liknande i god tid. Det sänds till samma lista som detta Länsnytt. 
 

Inför Länsstämman 
Det är mycket viktigt att vi stöttar valberedaren Sven-Olof Wahlström.    
fallabagarbod@outlook.com el. 070- 664 87 17. 
 
Vid frågor eller synpunkter på kretsordförandekonferensen eller Länsstämman pratar ni 
med mig på telefon 070- 515 25 01 eller via mail li.lindfors@telia.com  
 
Lasse Lindfors 
Samordnare Jönköpings Länsförbund 

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/
mailto:li.lindfors@telia.com
Zoom
mailto:li.lindfors@telia.com
mailto:fallabagarbod@outlook.com
mailto:li.lindfors@telia.com

