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Styrelsen 
Marianne Frick Vaggeryd – sekreterare     Lasse Lindfors Nässjö – samordnare  
Anders Svensson Värnamo – kassör           Marita Melin Gnosjö – ledamot  
Simon Söderstedt Tranås – ledamot          Olle Mill Sävsjö - ledamot 
Anders Berthling Jönköping – adjungerad 
 

Vårt arbetssätt och struktur 
Naturskyddsföreningen har en bred verksamhet som ibland är svår att överblicka. 
Vi har gjort ett första försök att visa var vi är engagerade och vem som sitter i vilka 
arbetsgrupper eller liknande sammanhang. 
Kolla gärna sidan 3 så alla grupper och funktioner är med och rätt personer noterade. 
 

Nästa Länsstämma Lördagen 24:e April     - separat inbjudan kommer 

Styrelsen vill komma i fas med stadgarna och därmed blir nästa stämma också digital.  
Salomon Abresparr, vår andre vice ordförande i riksstyrelsen, inleder mötet. 
Kretsarna måste aktivt välja den styrelse man vill ha och ge ett starkt mandat för de frågor 
som skall drivas! 
Styrelsen ser en förändrad roll för länsförbundet i takt med att de riktigt aktiva och drivande 
individerna inom all ideell verksamhet minskar i antal och de digitala verktygen utvecklas. 
Denna förändrade verklighet måste vi diskutera och hantera med kraft. 
Det finns också andra stora frågor t.ex. resursfördelningen mellan riksnivå och regional- och 
Lokal-nivå i vilken Regionkansli Sydost är en del.  
Den typen av frågor gör att styrelsen behöver känna förtroende i form av starkt mandat som 
förhoppningsvis ger arbetsro. 
 

Valberedning inför Länsstämman 
Länsförbundets styrelse har kunnat fatta beslut om organisation av en valberedning, enligt 
det uppdrag vi fick av länsstämman. Så här ser beslutet ut: 
Tre valberedare, som arbetar var för sig enligt följande: 

För Södra Vätterbygden, Anders Berthling berthlinga@gmail.com       070- 543 82 75 

För GGVV, Peter Thorén    peter.thoren71@gmail.com  070- 676 69 61 

För Höglandet, Torsten Svärd    f.n. ingen e-post  070- 697 25 37 
 
Dessa tre rapporterar till Lisbeth Karlsson, Vaggeryd, som blir samordnare och 
sammanställer förslag inför den digitala länsstämman den 24e April. 
Kretsar kan även lämna synpunkter direkt till Lisbeth på mail lissen.carlsson@gmail.com  alt.   
telefon 070- 271 90 52, men Lisbeth gör inget utåtriktat arbete, det sköter valberedarna. 

 
Digital kretsstyrelseträff Lördagen 27:e Februari  - separat inbjudan kommer. 

 Den inleds av Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten, som pratar strandskydd och med tillfälle 
till lite diskussion och frågor. 
Sen pratar vi om Länsstämman, projektet Kommunikation för mobilisering där hemsidorna 
ingår och går igenom hur kretsarna tänker kring kretsstämmorna. Vi går också igenom hur 
det fungerar i kretsarna i pandemitider. 

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/
mailto:berthlinga@gmail.com
mailto:peter.thoren71@gmail.com
mailto:lissen.carlsson@gmail.com
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Strandskyddet 
Som ni sett har vi i länet fått in ett antal artiklar i olika tidningar. Ni hittar de flesta på 
Länsförbundets hemsida. 
Detta är en fråga där vi inte får tappa farten! Vill och kan kretsarna så förse tidningarna med 
insändare eller påverka på andra sätt. Vi har starka och duktiga motståndare här. 
 

Licensjakt på lodjur 
Länsförbundet har beslutat att överklaga licensjakten vilket redan är gjort när du läser detta. 

 
Projekt på gång och möjliga aktiviteter 
Projekt kommunikation/hemsidor jobbar vi vidare med och troligen ansöker vi om 
finansiering hos riks i februari.  
Bakgrunden är att av 14 möjliga hemsidor i länet är kanske 3 - 4 bra medan 7 – 8 stycken har 
en tydlig förbättringspotential. Detta i ett läge där alltmer kommunikation och 
informationssökande görs digitalt.  
Vi måste bli bättre på att informera om våra frågor och de insatser vi gör lokalt. 
Kommungränser bör inte vara "murar" som utesluter människor (medlemmar) eller 
motverkar Naturskyddsföreningens arbete att kommunicera om gränsöverskridande frågor. 
En förorening i vattnet på höglandet hamnar till sist i Vättern, Östersjön eller Västerhavet. 
 

Därför är arbetsnamnet än så länge ”Kommunikation för mobilisering”, där hemsidorna 
utgör basplattformen och andra sociala media är mera ”rörliga” och kompletterande delar. 
Vi vill med en projektanställd kraft hjälpa de kretsar som behöver uppgradera hemsidan.  
I kretsar där förutsättningar att driva en hemsida inte finns i dag, kan man låta dessa 
hemsidor ”peka på” länsförbundets hemsida så att den som letar information lätt kommer 
vidare. 
 
Länsförbundets historia som av olika anledningar aldrig slutfördes, analyseras igen och 
kanske kan vi få till något. Det kan eventuellt bli en punkt på stämman. 
 
Länsgemensamma aktiviteter är också något vi tror länsförbundet kan erbjuda kretsarna, 
framför allt i digital form. Här ser vi möjlighet att nå nya målgrupper och aktivera nya 
människor. Webbinariet om koldioxidbudgetar 2/2 18:30 är ett sådant exempel. 
Kretsarna i GGVV planerar t.ex. en utflykt i sitt närområde i vår och en bildvisning på Store 
Mosse i höst och dit är alla välkomna. Vi återkommer med detaljer. 
 
Avslutningsvis konstaterar jag att det aldrig varit så mycket folk ute i naturen som nu. Här 
finns nog en möjlighet att fånga upp intresset och behovet av att faktiskt träffas ”på riktigt” 
och göra utflykter och vandringar tillsammans när vi så småningom slipper isoleringen. 
 
Synpunkter tar ni via mig  li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 
 
 

Lasse Lindfors 
Samordnare Jönköpings Länsförbund 

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