12.1.2018
Hej!
God fortsättning på det nya året! Nytt år och nya tag. Natur och Miljö jobbar nu utgående från en ny
strategi som har rubriken Rötter i rörelse. Vi fokuserar mer än tidigare på att inspirera och stöda
föreningar och grupper som jobbar med/vill jobba med miljöfrågor i Svenskfinland. På kontoret i
Helsingfors har vi ändrat på rollfördelningen en smula. Från och med nu kan jag använda mera
arbetstid till att hålla kontakt med lokalföreningarna. Tveka inte att ringa eller skriva mig om du har
frågor eller idéer gällande verksamheten.
Det här brevet skickar jag till dem som enligt våra uppgifter är ordförande och kontaktpersoner i
föreningar som är medlemmar i Natur och Miljö. Jag hoppas du förmedlar informationen vidare i din
förening. Vänligen meddela om vi har felaktiga kontaktuppgifter.
Natur och Miljö planerar ordna ett seminarium med temat ”Omställning” lördagen 14.4.2018 i
Helsingfors, d.v.s. dagen för förbundsmötet. Reservera alltså lördagen 14.4 i din kalender! Mera
information om seminariet får du senare. Just nu planerar vi seminariets program. Vem skulle du vilja
höra prata? Vad skulle du vilja diskutera? Hör av dig och hjälp oss att göra ett så inspirerande och
givande seminarium som möjligt.
Välkommen på Natur och Miljös stadgeenliga årsmöte 15.4. i Helsingfors. Närmare information om
plats och tid, samt möteshandlingar, publiceras på Natur och Miljös webbplats
(www.naturochmiljo.fi). Den formella kallelsen skickas ut ungefär en månad före mötet.
Jag vill påminna om möjligheten att lämna in en motion till förbundsmötet. Motioner skall lämnas in
till styrelsen senast den 15.2.2018. Skicka motionen antingen till förbundsordförande Andrea
Weckman eller till verksamhetsledare Bernt Nordman.
Mandatperioden för styrelseledamöterna från Åboland och Åland går ut på förbundsmötet.
Förbundsmötets valberedningskommitté består av Jan Ekebom, Charlotta Hagman och Lotta
Nummelin.
Behöver lokalföreningen hjälp och stöd av Natur och Miljö i någon specifik fråga? Har ni en idé
gällande en kampanj med målet att åstadkomma ett önskat beslut i t.ex. en kommun, i ett landskap,
eller i ett visst företag? Förbundet vill gärna hjälpa till, men eftersom våra resurser är begränsade kan
vi engagera oss endast i ett fåtal lokala frågor samtidigt. Vi vill att medlemmarna som deltar i
årsmötet ska vara med och bestämma vilka lokala miljöfrågor förbundet engagerar sig i. Skicka en
beskrivning av miljöfrågan din förening jobbar med eller vill jobba med. Vad är problemet? Vad är
målet? Vilka aktiviteter skulle behövas? Vilka resurser har er förening och vilka resurser skulle ännu
behövas för att åstadkomma den önskade förändringen? Skicka beskrivningen till mig gärna senast
15.3. Jag svarar gärna på frågor.
Natur och Miljös ekonomiavdelning hälsar att sista raten av medlemsavgifterna 2017 betalas ut till
lokalföreningarna i januari 2018.
Vi har satt igång arbetet med att förnya medlemsregistret. Vårt mål är att bygga upp ett system som
blir smidigt för lokalföreningarna och som fungerar även för de lokalföreningarna som också hör till
det finska förbundet (Finlands naturskyddsförening). Kontakta verksamhetsledare Bernt Nordman i
frågor gällande medlemsregistret.
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