Hej!
Ett innehållsrikt år håller på att gå mot sitt slut.
Tidtabellen för det nya medlemsregistret har hållit och det är klart att tas i bruk vid årsskiftet. Vi
börjar använda det på förbundsnivån och under våren ger vi utbildning till lokalföreningarnas
registeranvändare. Den slutliga versionen av avtalet mellan förbundet och lokalföreningen skickas ut
inom kort.
Tidpunkten för förbundsmötet 2019 är fastslagen. Förbundsmötesveckoslut kommer att ordnas 2728.4.2019 i Pargas. Närmare information om exakt plats och program kommer senare, men reservera
tidpunkten i kalendern redan nu. An efter att förbundsmötesveckoslutets program mm. blir klart
uppdaterar vi informationen här: (https://naturochmiljo.fi/malgrupper/medlem/forbundsmoten/).
Den formella kallelsen till förbundsmötet skickas ut ungefär en månad före mötet.
Lördag 27.4 kommer vi bl.a. att njuta av våren i den åboländska skärgården i form av en naturutfärd.
Just nu planerar vi lördagens program. Vad skulle du vilja diskutera? Hör av dig och hjälp oss att göra
ett så inspirerande och givande program som möjligt!
Söndag 28.4 är det stadgeenligt förbundsmöte. Förbundsmötet beslutar bl.a. om vad förbundet ska
göra år 2020 (verksamhetsplanen). Dessutom ger förbundsmötet riktlinjer åt Natur och Miljös
styrelse om hur förbundets strategi för perioden 2021-2023 ska beredas.
Om er förening planerar att ordna en exkursion etc. veckoslutet 27-28.4 så försäkra er om att några
av er ändå kan komma till förbundsmötesveckoslutet. Välkommen med och påverka!
Mandatperioden för de två styrelseledamöterna (+ suppleanter) från Österbotten går ut på
förbundsmötet. År 2018 valdes suppleant för det åländska mandatet endast för ett år. Vem skulle du
vilja se i Natur och Miljös styrelse? Ta kontakt med förbundets valberedning: Simon Holmström.
Dessutom vill jag påminna om möjligheten att lämna in en motion till förbundsmötet. Motioner skall
lämnas in till styrelsen allra senast den 26.2.2018. Skicka motionen antingen till förbundsordförande
Andrea Weckman eller till verksamhetsledare Bernt Nordman.

Tack för gott samarbete 2018!

God Jul och Gott Nytt År 2019!

