Sotenäs Naturskyddsförening startar upp igen och om det finns intresserade kommer
vi att vara verksamma i Svenneby och Bottna med inriktning på gränsområdet, samt
kommunikation och samarbete, mellan kommunerna.
Miljö- och naturskyddsfrågorna och inte minst klimatfrågan är idag viktigare än någonsin
och därför vill vi nu åter starta upp föreningen i Sotenäs, som under ett par år har varit
vilande.
Det är många i södra Tanum som uttryckt att de gärna vill arbeta med Sotenäs
Naturskyddsförening då Sotenäset geografiskt och i många naturmiljöfrågor ligger närmare.
Därför tänker vi oss att om det finns boende i Svenneby (Gerlesborg) samt Bottna som
väljer att vara verksamma i Sotenäs Naturskyddsförening kan kretsen även (i samarbete med
Naturskyddsförening i Tanum) utöva sin verksam i dessa områden. Kretsen vill även
generellt sträva efter samarbete med Naturskyddsföreningarna i angränsande kommuner.
Välkommen på Årsmöte den 14 februari
Alla är välkomna på årsmötet, både du som medlem och andra intresserade. Många idag
känner att de inte har tillräckligt med tid över för att engagera sig i ytterligare en aktivitet.
Men du behöver inte vara orolig för eller känna dig pressad att ta på dig några nya uppgifter.
För att undvika det har vi redan sett till att det finns intresserade till de poster som behövs
för att driva en förening och det formella styrelsearbetet. På årsmötet kommer vi
tillsammans välja vilka som ska sitta i styrelsen. Om du har ytterligare förslag på någon du
vill ska sitta i styrelsen uppskattar vi om du hör av dig så snart som möjligt.
Det viktigaste i en förening är dess medlemmar, och vi skickar därför det här brevet till dig!
Det är vi alla tillsammans som medverkar till vad Sotenäs Naturskyddsförening ska arbeta
med och åstadkomma i framtiden. Hör gärna av dig redan nu om du har någon lokal
miljöfråga du vill ta upp eller om du har förslag på aktiviteter som du önskar att Sotenäs
Naturskyddsförening ska anordna.
Naturligtvis får du gärna vara med i Sotenäs Naturskyddsförening även om du inte kan
komma på årsmötet.
Framtida kommunikation såsom t.ex. kallelse till möten och aktiviteter kommer att ske via
mejl och/eller på vår hemsida: https://sotenas.naturskyddsforeningen.se. Där hittar du även
ytterligare information inför årsmötet som t.ex. vårt förslag på styrelse.
OBS! För att du inte missa något framöver är det bra om du anmäl din mejladress och att du
är intresserad av information om Sotenäs Naturskyddsförening till:
kansli.vast@naturskyddsforeningen.se
På årsmötet bjuder vi på fika. För att veta hur mycket vi ska beställa (så att det inte tar
slut;-) är det bra om du meddelar på samma mejl-adress som ovan att du kommer på mötet.
Anmälan är dock inte obligatorisk och du är välkommen även om du inte har anmält dig.
Efter mötet blir det föreläsning av Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark som
berättar om deras Ekopark.

Hör gärna av dig om du har några frågor!
Varmt välkommen!
Lena Falkheden; lena.falkheden@gmail.com, 070-8642749
Marcus Nordgren; murkas@gmail.com, 076-2830923
Lars Glimmerfors; lars.glimmerfors@gmail.com, 073–6635055
Eva Kihl Selstam; evakihl@hotmail.com, 070–6070498
Gunnar Selstam; gunnar.selstem@molbiol.umu.se, 070–6335597
Stellan Welin; s.welin@telia.com, 0701–423547
Yngve Johansson; yngve.klavan@gmail.com, 076–8145006
Våran kontaktperson med styrelsen i Naturskyddsföreningen i Tanum:
Lena Jarlöv; lena.jarlov@gmail.com; 070-3174976

Plats: Bovallstrands Församlingshem, Sotenäsvägen 20–22, Bovallstrand
Tid: Torsdagen den 14 februari kl. 18:00

Hör gärna av dig om du har några frågor!

