
                      2016-03-21

   

Välkommen till en spännande  söndag!     

   

 

Kallelse  till  

Naturskyddsföreningen i Kalmar läns  

stadgeenliga länsstämma 

söndagen den 24 april 2016 i  Pukeberg, Nybro! 

 
Ta chansen att träffa naturskyddare från hela Kalmar län! 

 
I år är stämman hos Naturskyddsföreningen i Nybro. Samling i Pukeberg på Restaurang Hos oss.  
Vägbeskrivning: Från Kalmarhållet på Rv 25 till Glasrondellen där man tar antingen Storgatan 
in mot centrum fram till skylten Pukeberg eller Linneuniversitet, eller tar man till vänster längs 
Södra vägen tills man ser skylten Pukeberg (eller Linneuniversitet). 
Restaurangen är i mitten av Pukebergs långa tegelröda byggnad. 
 
Program 
09.30-10.00  Samling med fika i Restaurang Hos oss 
10.00- 12.00  Stämmoförhandlingar 
  Lunch 
13.30-16.00  Efter lunchen tar vi ca 0,5 km promenad till Linneasjön mitt i Nybro.  

Där tar geologen Jan Mikaelsson emot och berättar om istiden, postglacialen och 
sjön. Efter det blir det ytterligare någonting med anknytning till sjön. 
Avslutning med kaffe innan vi åker tillbaka hem.  

 
Ombud 
Enligt stadgarna:  
Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till föregående års medlemsantal enligt 
följande: 

 upp till 1000 medlemmar = 4 ombud 

 1001–2000 medlemmar = 5 ombud 
 

Kretsen står för resekostnaden för ombuden, länsförbundet står för styrelsens resekostnader.  
 
Deltagare 
Alla medlemmar har rätt att delta på stämman. Dessa måste anmäla om de vill ha lunch senast 13 
april.  OBS! Kretsen bör i möjligaste mån samordna alla typer av anmälningar! 
 
Mat 
Föreningen bjuder på fika (fm och em) samt lunch. Ange om du är allergisk, vegetarian eller 
behöver annan specialkost vid anmälan. 
 
Anmälan STÄNGS DEN 13 APRIL för den som vill ha mat !!!  OBS! OBS! 
Anmälan görs senast den 13 april och sker via separat anmälningsblankett.  
OBS att även styrelseledamöter som vill delta på stämman måsta anmäla sig! 
 
Vid frågor kontakta Catharina Lihnell catharina.lihnell@naturskyddsföreningen.com alt. 070 341 3099 
eller Per-Olof Wångmar perolof.wangmar@telia.com eller telefon 0481-132 02  
 
Information kommer också att finnas på vår hemsida: http://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se/  
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Välkommen till en spännande  söndag!     

   

 

Anmälan till länsstämma 2016 den 24 april i Pukeberg, Nybro. 
Senast den 13 april. Vänligen respektera anmälningstiden, tack! 
 

Namn Ombud 
för krets 

Övrig 
deltagare 
(medlem, 
styrelseledamot 
eller suppleant) 

Önskemål om 
specialkost 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Jag/vi till hör krets: ___________________________________ 
 
Kontaktuppgift: 
Epost:______________________________________________ 
 
Telefon:____________________ 
 
Anmälan inskickad av:____________________________________ 
 
Underskrift:__________________________________ 
 
Anmälan skall vara inne senast den 13 april och skickas till: 
 
Kjell Kullander, Vasagatan 35 B  lgh 1101, 38232 Nybro 
eller mail: kullanderkjell@gmail.com  

mailto:kullanderkjell@gmail.com

