20.4.2018
Hej!
Tack till de av er från lokalföreningarna som deltog i Natur och Miljös förbundsmötesveckoslut 1415.4! Här får ni alla lite info om vad som beslöts på årsmötet. Mötesprotokollet kommer senare.
Mandatperioden för styrelseledamöterna från Åboland och Åland gick ut på förbundsmötet. Som ny
ordinarie styrelsemedlem från Åboland valdes Jan-Erik Karlsson och som suppleant Pia Prost. Jannika
Reed omvaldes till ordinarie styrelsemedlem för Åland. Petra Granholm omvaldes som Jannikas
suppleant fram till årsmötet 2019. De övriga styrelsemedlemmarna valdes för en tre års period fram
till förbundsmötet 2021.
Årsmötet beslöt att förbundets medlemsavgifter för år 2019 skall vara följande:
- medlemsavgift för enskild medlem är 28,00 euro
- medlemsavgift för familj med flera medlemmar (samma hemadress) är 38,00 euro
- medlemsavgift för ungdomar under 25 år är 16,00 euro
Lokalföreningarnas medlemsavgift är 80 % av de medlemavgifter som enskilda personer, som den
egentliga medlemmen representerar inom förbundet, erlägger, dvs.:
- för varje medlemsavgift från enskild medlem 22,40 euro
- för varje familjeavgift 30,40 euro
- för varje ungdomsavgift 12,80 euro
Förbundsmötet uppmanade lokalföreningarna att beakta förbundets beslut gällande
medlemsavgifter när de fastställer sina egna medlemsavgifter för år 2019.
Natur och Miljö fortsätter i likhet med tidigare att sköta faktureringen av de lokalföreningsanslutna
medlemmarnas medlemsavgifter och förmedlar lokalföreningarnas andel av detta i flera rater under
året.
På årsmötet diskuterades ett nytt koncept som handlar om att förbundet Natur och Miljö ska hjälpa
lokalföreningar m.fl. att genomföra lokala initiativ. Du kan ännu kommentera utkastet, se
https://naturochmiljo.fi/Site/Data/812/Files/Pdf%20dokument/Forbundsmoete2018/Bilaga%20I%2C
%20Lokala%20kampanjer.pdf
Ta kontakt om din lokalförening vill ha hjälp att jobba med en lokal och regional miljöfråga i
Svenskfinland.
De vilda blommornas dag firas i år söndagen 17.6. Ordnar din lokalförening en utfärd då? Kom ihåg
att anmäla utfärden senast 6.5 här:
https://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/tule-mukaan-toimintaan/luonnonkukkien-paiva
Ha en härlig vår!
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