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Styrelsen 2022 och inledningen av 2023 
Lasse Lindfors Nässjö      Ordförande Katarina Hjalmar Nässjö   Vice ordförande   
Marianne Frick Vaggeryd      Sekreterare      Rickard Almers Jönköping   Ledamot 
Anders Svensson Värnamo   Kassör            Marita Melin Gnosjö     Ledamot 
Suzanne Schöblom Tranås   Ledamot     
 

Detta Länsnytt går till alla förtroendevalda som har korrekt e-postadress i vårt 
medlemsregister Rutger. 
 

Kretsstyrelsedag på Vuxenskolan i Nässjö 25/2 10:00 – 16:00 
Länsförbundet bjuder in till Kretsstyrelsedag i Nässjö. Anmäl gärna via Kalendern. 
Intentionen med Kretsstyrelsemötena är att ALLA AKTIVA medlemmar är välkomna. Det 
innebär förtroendevalda men också t.ex. nätverksaktiva, skogsgruppsaktiva med flera är 
välkomna. Gäller även intresserade respektive. 
Det är i stort enda gången på året som alla kretsarna i länet möts tillsammans förutom 
Länsstämman. Här kan vi ventilera gemensamma frågor typ strandskydd, skyddade arealer 
och inte minst vad länsförbundet skall prioritera. 
 

Preliminärt program 

• Verksamhetsutvecklaren, nuläget presenteras. Vilka insatser vill kretsarna se? 

• Fler Länsövergripande grupper? 
Skogsgruppen är igång. Vilka andra intresseområden finns? Se text nedan. 

• Valberedning inför Länsstämman. Kretsarna måste bidra med tankar kring detta. 
Se även utförligare text längre ned. 

• Regionen har ett projekt för “samarbetsåtgärder för att främja ekologisk produktion 
och efterfrågan”. Vi är en av deras samarbetspartners. Detta ger kretsarna möjlighet 
till att genomföra egna aktiviteter eller göra något tillsammans med Länsförbundet. 

• Framtidsstrategin – remisstiden har gått ut. Väldigt få i länet hade synpunkter. 
Nästa möjlighet att påverka är på stämman i Västerås 17-18/6 där beslut tas. 

• Stämman i Västerås - vi fortsätta att samordna representanter. Då kan kretsar som 
vill ha med fler representanter “låna” platser från kretsar som inte skall delta. 

• Kretsarna rapporterar kort sitt ”nuläge” och aktiviteter framåt. 

• Övriga frågor 
 

Separat kallelse kommer till alla förtroendevalda med korrekt e-post i medlemsregistret. 
Man kan anmäla via Kalendern redan nu. Går också att ringa till Lars L. på 070-515 25 01. 

 
Länsstämma lördagen 15/4   -   Preliminärt i Värnamo. 
Boka dagen redan nu så kommer detaljer inom kort. 
 

Kalendern!! 

Glöm inte att kolla i kalendern. Kalendern ligger till höger på Hemsidorna.  
Den används av allt fler kretsar så där hittar du våra aktiviteter, t.ex. ”Rovdjurskväll” i Nässjö 
1/2 eller ”En dag om lavar” i Nydala 18/3 och mycket annat. 

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/
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Valberedning inför Länsstämman 
Valberedning är föreningens viktigaste funktion. Just nu är det en person som utgör 
valberedningen. Det är Klas-Göran Park från Gnosjö med telefon  070- 56912 86   och 
e-posten klasgoranpark@gmail.com  
Han måste få stöd från kretsarna. Länsförbundet har en helt ny situation med en anställd 
verksamhetsutvecklare och vi ser en tendens att allt fler aktiviteter blir länsövergripande 
eller länsdelsövergripande. I dag är styrelsen för liten för det som väntar! 
Får inte Klas-Göran kolleger i valberedningen, och då helst från Jönköpingsområdet och 
Höglandet blir arbetet svårt. 
Då är enda alternativet att samtliga kretsar utser någon som kontaktar Klas-Göran och per 
telefon diskuterar frågan om Länsförbundets styrelse. 
 

Intresseområden - Länsövergripande samarbeten 
Länsförbundet planerar fortsätta jobba mot att vi samordnar olika intresseområden i länet. 
Det kan vara en förlängning av de nationella nätverken eller helt egna tankar typ nätverk för 
naturnära trädgårdar, ekologisk odling eller hållbar konsumtion. 
Detta blir en punkt på Kretsstyrelsedagen. 
 

Diskutera gärna i kretsen vad verksamhetsutvecklaren bör arbeta med! 
Att ha någon som på dagtid kan arbeta med vissa frågor är helt nytt för Länsförbundet och 
kretsarna – en mycket viktig del för en levande folkrörelse tror vi! 
 

Det är nödvändigt att vi har en kontinuerlig dialog mellan kretsarna och Länsförbundet kring 
arbetsuppgifterna för vår VU. Vad vill ni att VU skall göra för just er krets? 
 

Det finns erfarenhet från flera regioner där verksamhetsutvecklarna fungerar mycket bra, så 
vi behöver knappast ”uppfinna hjulet” igen men däremot kontinuerligt anpassa uppdraget 
efter behoven i vårt län. 
 

Kontakta gärna oss för att diskutera, komma med synpunkter eller funderingar. 
Bäst är att ni i första hand vänder er till mig Lasse Lindfors eller Marianne Frick då vi två varit 
mest involverade i processen. 
Vi kommer självklart att vara mycket lyhörda för nya tankar, synpunkter 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  

 
  
 

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