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Styrelsen 
Lasse Lindfors Nässjö      Ordförande Simon Söderstedt Tranås    Vice ordförande   
Marianne Frick Vaggeryd      Sekreterare      Elin Haard Jönköping   Ledamot 
Anders Svensson Värnamo   Kassör            Marita Melin Gnosjö     Ledamot 
     Suzanne Schöblom Tranås   Ledamot 

 

Kretsstyrelsedag på Tallnäs lördagen 26:e februari kl. 10:00!! 
Boka dagen redan nu. Vi har några mycket viktiga saker att ventilera och länsförbundets 
styrelse behöver kretsarnas synpunkter och input inför framtiden.  
Ni läser mer om några av frågorna på sidan 2. 
Ni kan delta med så många personer ni vill, men anmäl. 
 

OM pandemin och restriktioner gör att vi inte kan träffas blir det ett digitalt möte med 
samma innehåll och på samma tid. 
 

Ett skissartat program blir 
10:00 samling med kaffe och macka 
 

Under förmiddagen 

 Genomgången av kretsarnas aktiviteter och läget allmänt. 

 Valberedningen – kort information 

 Hur skall vi kommunicera – bör något ändras? Kort runda. 

 Projekt digital mobilisering 
 

Ca 12:00 – 13:00  lunch 
 

Under eftermiddagen 

 Information kring ekonomin 

 Diskussion om möjligheter 

 Information kring Framtidsstrategin 

 Diskussion 

 kaffe 

 Länsstämman och övriga frågor 

 Vi försöker knyta ihop säcken 
 

Ca 16:00 börjar vi hemresan 
 

Kretsstyrelsedagen finns på kalendern på Länsförbundets hemsida där man också kan 
anmäla sig. 
 

Annars ring eller maila till: 
Lasse Lindfors  070- 515 25 01  el. maila  li.lindfors@telia.com  
Marianne Frick 072- 565 91 90  el. maila  marianne.frick@me.com  
 
Vi vill ha er anmälan senast måndagen 21/2.   Anmäl gärna redan nu. 
 

På sid 2 läser du om  
Digital Mobilisering, Länsförbundets nya ekonomi, Framtidsstrategin och Länsstämman  

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/
mailto:li.lindfors@telia.com
mailto:marianne.frick@me.com
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Digital mobilisering – ”Hemsidesprojektet”   -  Pågår för fullt 
Flertalet kretsar har redan haft kontakt med Bosse Bergenholtz som är projektledare. 
På Kretsstyrelsedagen får ni möjlighet att diskutera det med oss i styrelsen och framför allt 
med Bosse själv. 
 

Länsförbundet har ny ekonomi – Vad bör vi fokusera på? 
De fem länsförbunden i nedlagda region Sydost delar på en ”snittersättning” för ett 
regionalt kansli. Detta innebär att vårt Länsförbund nu har andra ekonomiska möjligheter 
och vi behöver diskutera de närmaste årens inriktning med kretsarna. 
Några saker som redan nämnts är en högre budgetering av projektpengar för kretsarna, fler 
länsgemensamma aktiviteter och liknande. 
Vad vill kretsarna satsa på och vad vill man Länsförbundet skall engagera sig i? 
Detta blir en punkt på Kretsstyrelsedagen  
 

Framtidsstrategin skall revideras 
Under mars kommer det att vara ett antal möten, fysiska eller digitala, om revideringen av 
Framtidsstrategin.  
Länsförbundet har en arbetsgrupp bestående av Elin Håård, Göran Liljenström och Lars 
Lindfors som kommer att jobba med detta. Det är viktigt att kretsarna är aktiva om vi har 
tankar runt nya skrivningar. Framtidsstrategin ersatte ju Verksamhetsriktlinjerna och blir 
också ett styrdokument för rikskansliet. 
 

Nästa Länsstämma blir förhoppningsvis fysiskt i April. 
Exakt tid och plats är ännu inte bestämt men kretsarna kan börja fundera på hur 
Länsförbundets styrelse skall se ut och vilka frågor kretsarna ser som högst prioriterade. 
Som framgått ovan blir det en mycket viktig stämma vad gäller inriktning och liknande. 
 

Valberedningen utgörs av: 
Lisbeth Karlsson, Vaggeryd   Samordnare  lissen.carlsson@gmail.com         070- 271 90 52, 
Peter Thorén, Värnamo  Ledamot        peter.thoren71@gmail.com        070- 676 69 61 
Torsten Svärd, Tranås  Ledamot        torsten.svard@outlook.com       070- 697 25 37 
 

Avslutningsvis – hela Länsnytt 
Som alla noterat står pandemin åter och väger, och vi vet inte vad som kommer att hända. 
Vi hoppas på det bästa och att vi kan ha våra möten fysiskt. 
Kan vi inte träffas fysiskt blir det en digital kretsstyrelsedag samma tid. 
Tar vi t.ex. Kretsstyrelsedagen på Tallnäs är vi på övervången av Gammelgården som väl 
rymmer 30 personer, och som det ser ut nu är det bara vi i byggnaden. 
 

Synpunkter och tankar allmänt tar ni via mig Lasse Lindfors 
 li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 

 
 
 

Därmed önskar Länsförbundet en God Jul och ett Gott Nytt! 
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