
Naturskyddsföreningen 
Tingsryd

Kallelse till årsstämma 
Naturskyddsföreningens lokala krets Tingsryd

Välkommen till Tingsryds kretsens årsmöte 

När?  På söndag den 9 mars 2014, kl. 14 – 17
Var?  Urshults bibliotek, Stationsvägen 1

Program
14.00 – 14.30 Verksamhetsberättelse 2013 och planerade aktiviteter 

under 2014
14.30 – 15.30 Stämman, dagordning delas ut på plats
15.30 – 17.00 Pratcafé med fika, därefter filmvisning (Transition 2.0)

Vill du engagera dig i styrelsen? 
Ta då kontakt med valberedningen senast den 2 mars 2014: 
Tim Lux Tel.: 070 96 07 816
 E-post: t.lux@hotmail .com

Har du övriga frågor inför årsstämman?
Ta kontakt med
Marijke Bolle Tel.: 072 71 63 663
 E-post: marijke.bolle@gmail.com

Vi ser fram emot att träffa dig!
 
Mvh, Styrelsen

Facebook: Naturskyddsföreningen Tingsryd
Webbsidan: http://tingsryd.naturskyddsforeningen.se/



Aktiviteter under året

17 mars 2013 Fröbytardagen
I Urshults Bibliotek bjöd Naturskyddsföreningen Tingsryd in till en Fröbytardag från kl. 
14.00 och framåt. Alla deltagare tog med sina restfröer och kunde byta dessa mot andras 
fröer.

21 mars 2013 Upprättar facebooksida för kretsen
Alla aktiviteter, planerade möten och intressant information sprids ut via kretsens face-
booksida. Facebooksidan har 66 gillare i dag. 

20 april 2013 Klädbytardagen
Klädbytardagen hölls i Bollhallen i Tingsryd en solig vårdag i april. En vällyckad dag där 
över 150 antal plagg bytte ägare. Ett evenemang vi har tänkt fortsätta med kommande år!

21 april 2013 NSF Länsstämma i Kärrasand
Styrelsen för NSF i Tingsryd presenterar sig på länsstämman. Vi delger våra många idéer 
och tankar om kommande aktiviteter som vi vill genomföra.

6 maj 2013 Fiskestad – Gemenskap, grill och utbyte av idéer
Vi bjöd in till grillning, gemenskap och ett förutsättningslöst möte för att fånga in medlem-
mars intressen och framtida visioner för fortsatt föreningsarbete. De natursköna omgivning-
arna hjälpte till att skapa en fantastisk stämning och många värdefulla tankar utbyttes. 
Följande sex arbetsgrupper skapades: Mat & Odling, Permakultur, Skog, Hantverk & 
Återvinning, Tjänsteutbyten & Lokal ekonomi, Energi & Teknik. 

Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Tingsryd

Kretsens namn: Naturskyddsföreningen i Tingsryd
Redovisningsperiod: 2013-03-20 till 2014-03-09
Kretsens säte: Tingsryds kommun
Kretsens adress:  c/o Marijke Bolle
Frösjöhult 1
360 13 Urshult
Företagskonto: 8169-5, 623 280 127-1 (Swedbank)
IBAN: SE13 8000 0816 9562 3280 1271
Styrelsens sammansättning:
Natasja Van ´t Ende, ordförande

Marijke Bolle, kassör (ledamot på 2 år)
Kristina Samuelsson, vice ordförande (ledamot på 2 år)
Adriaan Muller (ledamot på 1 år)
Kristina G. Nilsson (ledamot på 1 år)
Firmatecknare: Natasja Van ’t Ende och Marijke Bolle
Revisorer: Kaj Johansson och Ulla Rundlöf
Antal genomförda styrelsemöten: 4 st
Antal allmänna möten: 2 st
Datum för senaste årsstämma: 2013-03-20
Antal medlemmar: 198 st



Mat & Odling
Gruppen vill jobba med workshops, föreläsningar, studieresor, fröbytardagar och andra 
aktiviteter för att främja lokal odling, både egen och gemensam, och verka för en mer 
ekologisk och hållbar mathållning. 

Permakultur
Denna grupp är intresserad av utbildning inom Permakultur för att sedan kunna sprida kun-
skapen vidare. Landskapsdesign, odlingssystem m.m.

Skog
Områden som hållbar skogsförvaltning, diversitet, inventering, Natursnokarna och fältbio-
logerna vill denna grupp jobba med.

Hantverk & Återvinning
Att hushålla och vara sparsamma med våra resurser är viktigt för att skapa ett hållbart 
samhälle. Gruppen är intresserad av att med hjälp av återvunna material skapa nya 
användbara produkter. Allt från kläder till ekologiska byggmaterial. Klädbytardag och 
andra slags bytardagar är exempel på aktiviteter.

Tjänsteutbyten & Lokal ekonomi
Vill verka för lokala projekt som främjar tjänsteutbyten och skapar en lokal ekonomi. Ex-
empel är Samåkning, Gåvoförgreningen, talang- och yrkesinventering.

Energi & Teknik
Föreläsningar och workshops om alternativa energikällor. Upprättande av materialbank 
för utlåning inom medlemsgruppen.

31 juli 2013 Samtal om Food-coop
Vad krävs för att starta ett Food-coop? Alltså ett lokalt och ekologiskt matkooperativ. 
Öppna samtal kring ämnet för att fånga upp om intresse finns för detta i regionen. 

8 september 2013 Utflykt till Skogsträdgården i Höör
Skogsträdgårdens Vänner bjöd på en mycket inspirerande rundvisning av Skogsträd-
gården i Höör. Tips på samplantering, växter och hur du själv kan skapa en ätlig skogs-
trädgård. På eftermiddagen hölls en föreläsning av Naturskyddsföreningen Höör om det 
kritiska läget för Ringsjön.



5 oktober 2013 Höstmarknad i Tingsryd
För att sprida information om vår nystartade krets och locka fler medlemmar till föreningen 
ställde vi upp med ett marknadstält och gott humör under Höstmarknaden i Tingsryd. En 
”Gissa fröet”-tävling med vinster sponsrade av Nelson Garden. Information om solenergi 
och inbjudan till föreläsning om solceller. Insamling av underskrifter till ett medborgarför-
slag om en GMO-fri kommun. Uppdukat informationsbord om Naturskyddsföreningen och 
bredvid ett uppdukat kaffe- och fikabord med ekologiskt och hembakat fikabröd till för-
säljning. En display med instruktioner om hur du odlar en ”lasagnebädd” och ett träd med 
info om de fem viktigaste matvarorna att byta till ekologiska produkter. En lyckad dag som 
gav fler medlemmar och bl.a. nyfikna deltagare till informationskvällen om Solceller.

17 oktober 2013 Solcellskväll 
Föreläsning av Frederic Heeren i samarbete med Tingsryds kommun. En lyckad kväll där ett 
30-tal personer fick information om grön energi och fördelarna med bl.a. solceller. Delta-
garna kunde anmäla sitt intresse för ett gemensamt inköp av solceller.

12 november 2013 Pratcafé, Urshults Bibliotek
Öppna samtal kring omställningsrörelsen och Permakultur. 

6 december 2013 Symposium ”Medskapa framtiden”
Studiefrämjandet, i samarbete med Naturskyddsföreningen i Tingsryd, Hjärtats Livshar-
moni, The Pachamama Alliance och Medskaparinitiativet, gav ett seminarie omkring att allt 
som krävs är människor som du och jag för att få till stånd en mänsklig närvaro på denna 
planet som är miljömässigt hållbar, socialt rättvis och existentiellt meningsfull. Seminariet 
var en djupgående utforskning av hur vi tillsammans kan börja förverkliga dessa djärva 
visioner. Denna upplevelsebaserade, interaktiva workshop gav unik insikt i vår värld – var 
vi står, hur vi hamnade här och vad som behövs för att medskapa en ny framtid. Innehöll 
spjutspetsfakta, gruppövningar och engagerande videoinslag. Seminariet leddes av Jesaia 
Lowejko.

24 januari 2014 Pratcafé, Urshults Bibliotek
Samtal om aktiviteter för 2014. Vad gör vi i år och vem gör vad? 


