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Kunskapsdag 10 november 2018 
Från ord till handling! En givande och inspirerande 
arbetsdag för nya och gamla medlemmar att träffas 

och dela erfarenheter och 
kunskap om hur 

engagemang i 
Naturskyddsföreningen gör 

skillnad och nytta. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN KANSLI MÄLARDALEN 

Lördagens upplägg 

kl 10.30 - 12.30 Inledning och tre korta 
föreläsningar om dagens tre ämnen. 

kl 12.30 - 13.30 Höstlunch   

kl 13.30 -15.30 Fördjupning och samvaro 
i studiegrupper,  eftermiddagsfika 

kl 15.30 -16 Återsamling och avslutning 

(och så en liten överraskning såklart!) 

MEDLEMS-
ENGAGEMANG I 
FÖRENINGEN!

!
TID FÖR VÅTMARK- 
150 ÅR AV DIKNING 
OCH SJÖSÄNKNING. 

!
PÅVERKA 

KOMMUNENS 
NATURVÅRDSARBETE 

!



Medlemsengagemang i 
Naturskyddsföreningen. 
Så här fungerar Naturskyddsföreningen, en 
genomgång av infrastrukturen. 
Volontärbarometern. För trettonde året i rad har 
Volontärbyrån undersökt varför människor 
väljer att engagera sig och vad de fått ut av det. 
Vi tittar på vad de kommit fram till.   
Med Anneli Nordling och Kristina Keyzer. 

Tid för våtmark- 150 år av 
dikning och sjösänkning. 
Nu är tid att återställa, för biologisk mångfald 
och för klimatet. Vi går igenom bakgrunden och 
möjliga åtgärder som medlemmar, kretsar och 
länsförbund kan göra. Vi diskuterar vad som 
redan görs och pratar om tänkbara projekt, 
samarbetspartners och finansiering.Med 
Andreas Skarmyr 

Påverka kommunens 
naturvårdsarbete –  
Naturskyddsföreningen utsåg i våras Sveriges 
bästa naturvårdskommun genom en 
omfattande enkät som svarar på hur det står till 
med naturvårdsarbetet i kommunerna. Utifrån 
denna undersökning diskuterar vi på vilka sätt 
man kan påverka sin kommun, vilka projekt man 
kan starta och var man kan hitta finansiering. 
Med Hannah Wallin.  

Vi håller till på 
Naturskyddsföreningens 
Rikskansli i Stockholm 
Kartlänk: https://goo.gl/maps/iXNjk5pDfzv 

Varmt välkomna till en dag full av 
energi och gott sällskap önskar 

Naturskyddsförenings länsförbund 
i Sörmland, Uppsala, och 
Västmanland 

Kostnadsfritt för medlemmar!
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Anmäl dig här 
https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/anmalan-till-kunskapsdag-
den-10-november-2018/ 

senast den 5 november  
Vid frågor eller funderingar kontakta Kristina Keyzer, kansli Mälardalen 
mobil 070-2371933 e-post kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

https://goo.gl/maps/iXNjk5pDfzv

