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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 

 
 

Länsstämma lördagen 7/5 10:00 på Vätterbygdens folkhögskola 

Det blir en mycket viktig stämma då vi dels har ”nystart” efter pandemin, dels har fått en ny 
roll men också nya möjligheter p.g.a. det nedlagda kansli Sydost. 
Vi har under ca 3 år år framåt större ekonomi, men också stora behov av aktivitet och stöd 
ut till kretsarna. 
Läs mer om några förslag till verksamhetsplanen längre ner i länsnytt. 
Vår generalsekreterare Karin Lexén kommer till vår stämma och pratar - troligen om valet 
och hur vi kan påverka. 
Vi kommer också att göra en utflykt till Vattenledningsområdet som skall bli kommunalt 
reservat. 
 

Valberedningen - som behöver ha era synpunkter och förslag till styrelse senast 20/3 - 
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 
 

Anmäl er via ”Kalendern” på er egen hemsida eller Länsförbundets hemsida. Det går också 
att ringa alt. maila Lasse eller Marianne. Anmäl redan nu men absolut senast 1/5. 

 
Kretsstyrelsedagen på Tallnäs 26:e februari – kort referat 
Vi diskuterade kommunikation mellan Länsförbund och kretsar. Länsnytt bedömdes funka 
bra. Deltagarna uttryckte att vi skall göra ett försök att skicka till alla i kretsstyrelsen och inte 
bara till ordförande för att underlätta för kretsarna, snabba upp och säkra leveransen. 
Förslaget till verksamhetsplan och budget för länsförbundet diskuterades och fick i princip 
stöd. Den kommer att förfinas något inför stämman. 
Bosse Bergenholtz pratade om projektet ”digital mobilisering” och vi uppfattade kretsarnas 
fulla stöd för fortsättningen som består av en ”genomförande del” under första halvåret och 
sen en ”förvaltningsdel” under ytterligare drygt 2 år vilket är den tidshorisont vi har säkrad 
budget för detta. 
 

Framtidsstrategin 
I veckobrevet 27/2 finns datum för digitala träffar om de olika delarna i framtidsstrategin. 
Framtidsstrategin ersatte ju Verksamhetsriktlinjerna och blir också ett styrdokument för 
rikskansliet så vår input från ”verkligheten” behövs. 
 
På sid 2 läser du om vårt förslag till verksamhetsplan 

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/
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Några nya inslag i förslaget till verksamhetsplanen för 2022 
 

 Att aktivt verka för fler länsövergripande eller länsdelsgemensamma aktiviteter 
under året. 

 

 Fortsätta genomföra projektet ”Digital mobilisering – förbättrad kommunikation 
med medlemmar och allmänhet” - i dialog med kretsarna och på olika sätt stödja 
kretsarnas arbete med våra digitala plattformar. 
 

 Öka möjligheten för kretsarna att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter, gärna 
länsövergripande eller länsdelsgemensamt. 
 

 Styrelsen har också en intention att försöka genomföra en höstaktivitet i Gislaved, 
typ föredrag, film etc., i ett försök att få igång kretsen. 

 

Fråga och diskutera gärna runt verksamhetsplanen! 
Så snart som möjligt – före stämman – vill vi gärna ha in kretsarnas tankar runt dessa lite 
nya inslag i vårat arbetsätt.  
Aktiviteterna diskuterades på Tallnäs där vi uppfattade stöd för förslagen, men vi förstår att 
det kan vara svårt att helt förstå tankarna genom att bara läsa några rader text. 
Därför är ni självklart välkomna att ringa till någon av oss och bäst är att ni i första hand 
vänder er till mig Lasse Lindfors eller Marianne Frick då vi två varit mest involverade i 
samtalen med riksstyrelsen och rikskansliet runt frågan om kompensation för avsaknad av 
regionkansli med en verksamhetsutvecklare. 
Jag lovar att vi inte bara kommer att svara på frågor utan självklart vara mycket lyhörda för 
alternativa satsningar och prioriteringar.  
 

Lasse Lindfors  070- 515 25 01  el. maila  li.lindfors@telia.com  
Marianne Frick  072- 565 91 90  el. maila  marianne.frick@me.com  
 
 

Avslutande funderingar 
Det är valår och vi har troligen – trots kriget – möjlighet att trycka på. Våra frågor har ju varit 
lite styvmoderligt hanterade av politiken den senaste tiden, så olika former av påtryckningar 
är välkommet. 
Jag tänker att vi har möjligheter, t.ex. genom de skogsaktiviteter som planeras i Tranås, 
Vetlanda och Nässjö. Med lite samordning där kan vi förhoppningsvis få bra tryck i 
skogsfrågan. 
På samma sätt kan troligen klimatfrågan lyftas lite samordnat genom de aktiviteter som 
drivs av Länsförbundets klimatgrupp (Olle Mill i Sävsjö), Tranåskretsen och troligen Nässjö 
och Vetlanda vilket i så fall är hela Höglandet.  
T.ex. arrangerar Tranås NF People for Future- manifestationer. Alla är välkomna och kända 
talare kommer dit. Läs på: https://tranas.naturskyddsforeningen.se/projekt/people-for-future/  
 
 

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