NATURSKYDDSFÖRENINGEN KANSLI MÄLARDALEN

19 NOVEMBER 2016

Valberedningarnas Take-off
19 november 2016 kl 10-16

Brygghuset,
Stockholm
T-bana Odenplan,
gå Norrtullsgatan
norrut två kvarter
till korsningen
Frejgatan.

Tillsammans får vi det att lyfta!
Som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en
kompetent och välfungerande styrelse.
Det är inte alltid så lätt att sätta igång. Ibland behövs det både
något trevligt och roligt för att man ska få kraft och inspiration.
Den 19 november är första gången alla valberedare i
Mälardalen får en chans att träffas. Varmt välkomna!
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ANMÄLAN

TAKE-OFF

NYA HÖJDER

Anmäl dig på den här
länken, och följ med.

Inspiration, en färdig
plan, ett påbörjat
arbete, bollplank, och
ett nytt nätverk.

Ett gediget och
genomarbetat förslag
till föreningens årsmöte
2017.

Ekologisk mat
Frukost, lunch och
fika

Vackert mötesrum
med roligt namn.
Vi kommer att
koka ihop våra
planer i
Vörtpannan, på
plan 3.
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Program
Dagens preliminära hålltider och innehåll

kl 9.30

Frukost och tid att umgås en stund när vi
inväntar alla som kommer fossilfritt med
buss och tåg

kl 10

Programmet sätter igång med
presentation av dagen, och inspiration

kl 10.30

Workshop del 1: Analys av behov

kl 12

God ekologisk lunch tillsammans

kl 13

Workshop del 2: uppdragsbeskrivning

kl 15

Fika bensträckare och överraskning

kl 15.20

Workshop del 3: skriva plan

kl 16

Avslut med ännu en liten överraskning

OBS! En förberedande
uppgift att göra inför
take-off

Vi kommer ha tid att träffas, äta gott, utbyta
erfarenheter, lyssna på experter och höra goda
exempel … och inte minst, knyta nya kontakter.
Så gör vi nytta till nöje.

Innan den 19 november: Delta på åtminstone ett
styrelsemöte, prata med ordförande och berätta
att ni ska påbörja valberedningsarbetet, och
behöver veta hur de jobbar idag, och vad de
planerar att göra. Styrelsen har säkert tankar om
framtiden som de vill förmedla.

Respektive länsförbund står för mat och resa.

Checklista på frågor:

Länk till Brygghuset

Anmälan och frågor

• Finns det någon roll som är akut att fylla?
• Hur ofta har styrelsen möte?
• Var är mötena?
• Vad är minimiåtagande timmar/månad?

Länk till anmälan:
• Västmanlands län
• Sörmlands län
• Uppsala län

Kontakta mig gärna om ni har någon fråga om
anmälan, dagens innehåll eller allmänt om
valberedningsarbetet.
Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen
kristina.keyzer@naturskyddsforeningen.se
Telefon 070 237 1933

Välkomna önskar
Naturskyddsföreningen Sörmlands län
Naturskyddsföreningen Västmanlands län
Naturskyddsföreningen Uppsala län

