NATURSKYDDSFÖRENINGEN 1 HELSINGBORG Kretsstämmoprotokoll
2017-03-23 kl 19.00 Studiefrämjandets lokaler i Helsingborg
Närvarande 17 medlemmar
§ 1— Föreningens ordförande Richard Nilsson öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.
§ 2 — Det konstateras att stämman blivit utlyst i tid —enligt stadgarna minst 10 dagar i förväg.
§ 3 — 111Istämmoordförande väljs Richard Nilsson och till stämmosekreterare Tom Svensson. Till
justeringspersoner väljs Gunilla Hederås och Carina Eliasson.
§ 4 — Dagordningen godkänns.
§ 5 —Stämman tar del av Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelser för år 2016 och
beslutar därefter att lägga dem till handlingarna.
§ 6 — Stämman informeras om föreningens resultat och balansräkning för år 2016. Räkenskapsårets
förlust uppgår avrundat till 12000 kr.
§ 7 — Leid Olsson läser upp revisorernas berättelse om föreningens ekonomi och förvaltning.
§ 8 — Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning och fastställer såväl
verksamhetsberättelsen som resultat- och balansräkningarna samt beslutar att överföra resultatet till
nästa års balansräkning.
§ 9 — Stämman diskuterar Föreningens verksamhetsplan samt beslutar att trafikfrågor skall läggas till
under andra rubriken.
§ 10- Leif Olsson läser upp revisionsberättelsen för Nervid Vallins Minnesfond varefter stämman
beviljar fondens styrelse ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning och fastställer redovisningen. Leif
Olsson informerar om fondens verksamhet för det gångna året. Det antecknas att Leif Olsson och
Ann Piates har ett år kvar som ledamöter i fondens styrelse.
§ 11— Det antecknas att Richard Nilsson avböjt omval till föreningens ordförande. Stämman väljer
Sven Gustavi till ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande Mor 2017.
§ 12 — Beslut fattas att styrelsen intill nästa kretsstämma skall bestå av 11 ledamöter, ordföranden
inräknad.
§ 13 -Stämman omväljer Martin Mmroth, Mikael Fahiman, Karin Nilsson Jungermann, Leif Olsson
och Tom Svensson till styrelseledamöter under de nästkommande två åren. Stämman väljer genom
fyllnadsval Richard Nilsson och Tobias Olofsson till styrelseledamöter under det kommande året. I
styrelsen ingår dessutom Jan-Erik Hederås, Christel Kvant och Ann Piates.
§ 14 — lillordinarie revisorer i Föreningen för år 2017 väljs Anette Olsson och Julia Sandberg. Som
suppleant väljs Bertil Nilsson.
§ 15 —Till ledamöter i valberedningen väljs Stina Bertilsson Vuksan och Klas Nyberg.
§ 16 —Stämman informeras om dels Naturskyddsföreningen i Skåne årsstämma i Osby 24 mars kl
13.30 dels Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde 12-14 maj.

§ 17 — Ärende som väckts genom motion. Rune CeMnssons motion om ansökan om bidrag till att dra
igång klimatpooler i nordvästra Skåne diskuteras. Styrelsen förordar att motionen skall avslås.
Stämman beslutar att avslå motionen. Celvinsson reserverar sig mot beslutet.
§ 18 —Övriga frågor. Celvinsson tar upp frågan om information om klimatnätverk. Frågan diskuteras
varefter stämman finner att informationen lämpligen, som för närvarande, bör skötas av
Ftiksffireningen. Celvinsson tar upp frågan om Föreningen bör skicka ut ett brev per mail till
medlemmarna att medverka i den pågående namninsamlingen mot Landborgsgaraget. Stämman
finner att detta kan vara lämpligt.
§ 19 — Ordföranden tackar alla som deltagit i föregående års förvaltning. Ett särskilt tack riktas därvid
till Elisabeth Bartels som i många år arbetat för föreningen på olika poster. Christel Kvant överlämnar
en bok från styrelsen till Richard Nilsson som tack för hans många år på ordffirandeposten.
§ 20 —Ordföranden förklarar stämmoförhandlingarna avslutade samt tackar Lundabiologen Tobias
Olofsson för ett synnerligen intressant och tankeväckande föredrag om honungsbiet. De närvarande
får veta att honungsmagen innehåller 13 olika mjölksyrebakterier, att forskning tyder på att dessa
bakterier kan komplettera användandet av antibiotika vid bekämpandet av såväl yttre som invärtes
infektioner och att detta kan medföra ett genombrott när det gäller att komma åt problemet med
antibiotikaresistens. Tobias berättar också att det för att bina skall klara sin övervintring är viktigt att
bina får behålla en del av sin insamlade honung och då från olika delar av insamlingsperioden . Att
endast ge dem vanligt socker som näringssubstitut är inte bra. Avslutningsvis tackar ordföranden för
det goda kaffebrödet från Fahimans med tillhörande te och kaffe.
Helsingborg 170323

Tom Svensson, stämmosekreterare

Richard Nil on, ordförande

Justeras

jp\AAAnk
Gu illa Hederås

al gliet/449-ktCarina Eliasson

Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Dagordning vid kretsstämman den 23 mars 2017
Tid:

kl 19.00

Plats:

Studiefrämjandet i Helsingborg

Punkt

Ärende

1

Kretsstämman öppnas. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
Kommentar: Kallelse skall ske minst 10 dagar i förväg.

2

Val av ordförande för stämman.
Förslag: Richard Nilsson.

3

Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.

4

Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5

Godkännande av dagordning.

6

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser.
Föredragande: Tom Svensson, Leif Olsson.
Berättelserna läggs till handlingarna.

7

Revisorernas berättelse.

8

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse. Beslut
om överföring av 2016 års resultat till 2017. Fråga om ansvarsfrihet för
föregående års förvaltning.

9

Fastställande av verksamhetsplan.

10

Ärenden i Hervid Vallins minnesfond:
• Revisorernas berättelse.
• Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
• Information om ledamöter i fondens styrelse.

11

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. Föredragande: Valberedningen.

12

Val av ordförande för kretsen, tillika styrelsens ordförande.
Föredragande: Valberedningen.

13

Val av övriga ledamöter i styrelsen. Föredragande: Valberedningen.

14

Val av två revisorer jämte suppleant. Föredragande: Valberedningen.

15

Val av ledamöter till valberedningen.

16

Styrelsens information om kretsråd samt
• länsstämma i Osby lördag 25 mars kl 13.30,
• rikskonferens i Skövde 12-14 maj.

17

Ärende som väckts genom motion:
• Rune Celvinssons ansökan om bidrag till att dra igång klimatpooler i
nordvästra Skåne.
Styrelsen förordar att motionen avslås.

18

Övriga frågor.

19

Avtackning av föregående års förvaltning.

20

Årsmötet avslutas.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 1 HELSINGBORG
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge
Redogörelse för föreningens verksamhet under år 2016 (åttiofemte verksamhetsåret)
Styrelseledamöter: ordförande Richard Nilsson, vice ordförande Christel Kvant, kassör Leif Olsson,
programsekreterare Sven Gustavi, protokollsekreterare Tom Svensson, arkivsekreterare Jan-Erik
Hederås samt Martin Almroth, Mikael Fahlman, Karin Nilsson Jungermann, Ann Piates.
Revisorer: Anette Olsson och Julia Sandberg, suppleant Elisabeth Bartels.
Representanter i styrelsen för Nervid Vallins minnesfond: Leif Olsson, Ann Piates.
Valberedning: Klas Nyberg och Stina Bertilsson Vuksan.
Föreningen är en lokalförening inom Naturskyddsföreningen i Skåne (NF-Skåne) och en krets inom
Naturskyddsföreningen (NF). Karin har varit föreningens representant i NF-Skånes kretsråd med
Mikael som suppleant, och Richard är ledamot i NF-Skånes valberedning. Sven, Richard, Leif och Ann
var ombud vid NF-Skånes länsstämma. Ann och Karin deltog i NF-s riksstämma i Norrköping 18-19
juni.
Antalet medlemmar 2016 var 1753, varav familjemedlemmar 746. Medlemsavgiften för enskild
person har varit 295 kr och för en hel familj 365 kr.
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden, varav åtta i Studiefrämjandets lokaler, ett i
Christels bostad och ett i Världsbutikens lokaler. Leif har varit föreningens representant i
Studiefrämjandets styrelse. Styrelsen har planerat årets bildvisningar och utflykter med Sven som
programredaktör. Såväl vår- som höstprogrammet har skickats ut med e-post till medlemmar med
känd e-postadress samt med vanlig post till ett 20-tal aktiva medlemmar. Båda programmen har varit
tillgängliga på föreningens hemsida, där Henrik Wilhelmsson varit webbredaktör.
Föredrag med bildvisningar samt utfärder:

-

-

-

30 januari — Örnskådning.
23 mars— Ugglekväll på Vegeholm (samarrangemang med NF-Kullabygden)
29 mars — Kretsstämma i Studiefrämjandets lokaler. Leif Olsson visade bilder och berättade
om en resa till Galapagosöarna
16 april — Klädbytardagen på Stadsbiblioteket
17 april — På jakt efter våren vid Bälteberga
7 maj — Utflykt till Veronicas Gård på Hallandsås
8 maj — Fågelskådningens dag på Fredriksdal
8 maj — En levande trädgård i samarrangemang med Fredriksdal museer och trädgårdar
28 maj — Cykelutflykt till vårens fåglar i Helsingborg
5 juni — Naturnatten kring Lerhamn (samarrangemang med NF-Kullabygden)
19 juni — De Vilda Blommornas Dag, blomstervandring i Domsten (samarrangemang med
Svenska Botaniska Föreningen)
6 augusti — Ängens Dag Slåtter på Råå/Esket (tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen
och Råå Biblioteks Vänner)
4 september—Svampexkursion till Djurholmen (samarrangemang med NF-Kullabygden)
17 september — Cykelns dag
23 september —9 oktober— Framtidsveckor i Helsingborg
24-25 september —Svamputställning och rådgivning vid Brunnby boställe (samarrangemang
med NF-Kullabygden)

Vecka 39-41 —"Fräsch på riktigt" — utställning om olika miljömärkningar samt information på
temat i Miljövänliga Veckan på Stadsbiblioteket
15 oktober — Klädbytesdag i Bibliotekets Miljötemavecka
26 oktober— Ing-Marie Henningsson visade bilder och berättade från sin resa till Zimbabwe
och Malawi
26 december— Mellandagsvandring, som dock ställdes in pga för få deltagare.
Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda NF-Skånes Hörjelgården.

Floragruppen, för vilken Jan-Erik är ansvarig, har under tre sommarkvällar inventerat kärlväxter samt
floraväktat rödlistade arter. Resultaten rapporteras till ArtDatabanken.
Föreningen är representerat i Rååns Vattenråd genom Tom med Martin som suppleant.
Ann och Karin är med i Kemikalienätverk Skåne.
Ann, Sven, Elisabeth och Karin är med i Omställning Skåne NV.
Föreningen har medverkat i bl.a. följande sammanhang:
Med Sven som ansvarig har Föreningen under våren och sommaren delat ut 1500 flygblad med tips i
klimatfrågan med anknytning till FN:s klimatkonferens.
Sven har 29 februari deltagit i informations och samrådsmöte beträffande Yara — produktion på
Kemiraområdet av ny foderkemikalie för fisk.
Christel har 15 mars hållit föredrag med temat En levande trädgård på Stadsbiblioteket. Christel har
även 29 september deltagit i en konferens för flera kommuner i samma ämne.
Gunnel Jansson har 10 maj på uppdrag av styrelsen deltagit i ett möte med NSR ang. cirkulär

ekonomi.
Sven har den 23 maj deltagit i möte med NSR angående återbruk.
Ann och Karin har 28 maj deltagit i upptakten till handla miljövänligt "Fräsch på riktigt" i Lund.
Föreningen har under Sofierodagarna 25-28 augusti deltagit med en trädgård under temat "Mer liv i
täppan". Trädgården skapades i samarbete med Miljöverkstaden.
Framtidsveckan 23 september — 9 oktober. Föreningen medverkade vid veckan på bl. a. följande sätt
Sven berättade om flygfakta (flygets miljöpåverkan) samt ledde en cykelrundtur med temat Testa
morgondagens transportsystem. Sven informerade Gymnasieelever på Tycho Brahe-, Olympia- och
Nicolaiskolan om NF:s verksamhet och klimatfrågan. I samband med Friskvårdsveckan på Kubikskolan
informerade Martin om ekologisk mat samt om temat på årets miljövecka. Karin och Sven besökte
Helsingborgs Dagblad och informerade om veckan.
Sven har medverkat vid inventering av biotoper för grodor/vattensalamandrar
Föreningen har skrivit en insändare till Helsingborgs Dagblad (publ. 26 juni) med synpunkter på att
Helsingborgs stad i sitt reservats beslut för Pålsjöskog i sista minuten gjort betydande ändringar
jämfört med det förslag som varit ute på remiss.

1 Gluggstorp äger föreningen två områden, Gluggstorp 5:21 (i Helsingborgs kommun) och Gluggstorp
2:16 (i Svalövs kommun). Föreningen har i januari sålt ca 1200 kvm av Gluggstorp 2:16 till Per-Olof
Jönsson, Tågarp. Föreningen fortsätter arbetet med att genom en överlåtelse till Helsingborgs stad
skapa ett naturreservat.
Under året har föreningen avgivit följande yttranden med synpunkter på
Förtätning av bebyggelsen på Fredriksdalsområdet
Förslag till utbyggnad av Västkustbanan
Förslag till stadsplan med förtätning av Helsingborg

-

Betydelsen av bevarande av grönomriden och större träd vid förtätningen av Helsingborg

Helsingborg i februari 2017
n dink kitU
Richard Nilsson /ordfirande/

Tom Svensson /sekreterare/

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
VERKSAMHETSPLAN 2017
Bedriva aktivt naturvårdsarbete



delta i ängens dag
ge ekonomiskt stöd till speciella insatser

Bedriva upplysning och väcka opinion genom utåtriktad verksamhet









butiksundersökningar
handla miljövänligt
klimataktiviteter
klädbytesdagar
levande trädgård
studiebesök ekologisk odling/lantbruk
svamprådgivning åt allmänheten
trafikfrågor

Bevaka natur- och miljövårdsfrågor




bevaka skyddsvärda biotoper för ev markköp
inventera svampar, växt- och djurliv inom kommunen
värna om hotade biotoper genom ex bidrag till markägare

Påverka myndigheter




avge yttranden på remisser
framföra synpunkter på kommunens naturvårdsinsatser
söka dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen

Samarbeta/samarrangera



andra föreningar med naturintressen
Fredriksdals friluftsmuseum

Stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse






exkursioner
föredrag
studiebesök
studiecirklar
aktiviteter för barn

Verka för kunskap om natur- och miljövård vid skolor och i det fria bildningsarbetet


samarbeta med Studiefrämjandet

Helsingborg den 14 februari 2017

Till årsmötet för Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Motion angående ansökan om bidrag från riksföreningen i
Naturskyddsföreningen
Motionen gäller att vi skall dra igång klimatpooler i Nordvästra Skåne. En klimatpool består av
minst 5 personer i varje kommun och från Helsingborg minst 10
Ansökan är en samansökan från 9 andra kretsar - Kullabygden, Ängelholm, Bjäre, Örkelljunga,
Klippan, Perstorp, Söderåsen,. Svalöv och Landskrona.
Vi i Klimatnätverket har talat med dessa och det finns intresse från många
Ekonomiskt skall vi ber flera av kommunerna att delta i de´15 000 och´om vår målsättning med
10 aktiva nya medlemmar och antal passiva slår in blir detta en bra affär för föreningen.
Det är en hel del administrativt med en ansökan och vi vill inte belasta kassören med detta.
Därför föreslår jag att kassören inrättar ett extra konto, projektkonto, och att en speciell
firmatecknare sköter detta konto. Vidare föreslår jag att klimatkontogruppen tar tag i allt annat
pappersarbete i projektet!

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi årsmötet besluta
att till riksföreningen inlämna bifogad ansökan senast i slutet av mars!

Rune Celvinsson
Ps. Om du hittar något som bör förändras i detta ta upp det med klimatgruppen, Sven, Karin och
Rune

Ansökan om projektbidrag
för projekt som ska påbörjas under andra halvåret 2017

Gör så här:
•
•
•
•
•

Läs dokumentet ”Så här söker du projektbidrag!” där det bland annat finns en
”checklista” som kan vara till hjälp när blanketten fylls i (se s. 5 nedan).
Ansökningar som följer Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer
2015-2018 prioriteras.
Samtliga fält i blanketten måste vara ifyllda.
Skriv på dator. (Endast underskrift för hand.)
Ansök senast 3 oktober 2016.

1. Sökande
Kretsens/länsförbundets namn (huvudsökande)
Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Ev. medsökande
kretsar/länsförbund
Kretsar i NV Skåne

Kretsens/länsförbundets adress

Plus-/bankgironummer

Projektets kontaktperson samt kontaktuppgifter (inkl. telefon & e-post)
Kontaktperson/er: Sven Gustavi, Karin Nilsson- Jungermann och Rune Celvinsson
Telefon/mobiltelefon: 070-1706421, 070-5346556, 0705-898674
E-post: svgu48@gmail.com, kn-_jungerman@yahoo.se, rune.celvinsson@telia.com

2. Sammanfattning
Sökta projektbidrag (kr)

Total projektkostnad (kr)

50000

Egen medfinansiering
(kr)
15000

Ideell tid (h)

>100

Projektnamn (gärna kort)
Klimatpooler i NV Skåne
Projektbeskrivning. Vad har ni tänkt göra och varför behövs projektet? Vad är
klimatpooler? Jo det en samling människor, minst 5 stycken, som vill arbeta med klimatet i
sin kommun. I de större kommunerna kanflera klimatpooler anordnas!
Klimatpoolen börjar först att inventera vilka växthusgasutsläpp som finns i egna kommunen.
Går man i Stadsparken och ser en som blåser löv med en bensindriven blåsare och hör en
bil tjutande köra förbi, så har vi två!
Nästa steg blir att föreslå och föra fram till lämplig instans vad vi kan göra åt detta!!
I detta läge bör ni få hjälp av samhället, kommun, länstyrelsen, statliga verk som
Naturvårdsverk, Energimyndigheten, SMHI, mfl Regering och Riksdag, Universitet mfl!
Klimatproblemen är stora MEN vi vill ingjuta HOPP HOS FOLK! Därför kämpar vi!
Projektet skall smla många människor och vi tror att det finns behov av ett enkelt och
lättförklarat begrepp.
Sida 1 av 6

Leta upp utsläppen! Gör något åt dem!På frågan - Jag vill göra något åt klimatet. Vad kan jag
göra för klimatet? finns - svaret" Gå med i klimatpoolen". Klimatpoolen kan finnas i alla
komuner i landet. Nästa steg är alla i Skåne from 1 jan 18.

3. Projektperiod
Projektstart (tidigast 1 januari 2017)
1 juli 2017

Projektslut (max 1 år efter projektstart)
31 juni 2018

4. Koppling till styrdokument
Jämlikhet. Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning
samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv (ur stadgarna). Hur bidrar projektet till detta?
Vi kommer aktivt attta upp och jobba med jämlikhetsfrågornaa i klimatpoolerna!

Koppling till föreningens verksamhetsriktlinjer 2015-2018. Kryssa i de som är aktuella för
projektet. (För mer information, se kapitel 2, 3 och 4 i verksamhetsriktlinjerna.)
☐ x Jordbruk och livsmedelstrygghet
☐ x Klimatförändringar
☐ Marina ekosystem och fiske
☐ Miljögifter i samhälle och natur
☐ x Skog
☐ x Föreningsutveckling
☐ Annat: ____________________________

5. Resultat, mål och aktiviteter
Förväntade resultat. Vad vill ni åstadkomma? (Möjliga effekter på lång och kort sikt, t.ex.
miljövinster, påverka kommunalpolitiskt beslut, engagera fler medlemmar.)

Sida 2 av 6

Att bidra till miljö- och klimatvinster i NV-Skåne
Att bidra till mer samarbete mellan kretsarna i NV Skåne
Att påverka så att klimatplaner blir verkställda.
Att påverka klimatdebatten genom t ex insändare
Att engagera och skapa kontakt med skolor, elever och lärare

Mätbara mål. (T.ex. 3 seminarier, lika många kvinnliga som manliga deltagare, skicka in ett
medborgarförslag, kontakta 10 butiker, nå 300 personer med information)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra
2 föredrag/seminarium för alla i regionen med minst 50 personer närvarande
en naturvandring för hela regionen, Skånes Nordvästpassage
skicka in minst ett förslag till sin kommun
Ber sin kommun att bidra med marknadsföring.
Sprida information genom tidningen

Att få minst 5 nya aktiva medlemmar, i Helsingborg minst 10.

Aktiviteter och tidsplan. Fyll på med rader om det behövs.
Vad?
Introduktionsmöte, planering. Nya krafter inbjuds

När?
Augusti-september

Klimatpooler startas, inventering

september

Föredrag i Jens Ergon, författare till boken Omställningen.

Oktober v 40

Inventering av utsläpp av växthusgaser

oktober

Åtgärder föreslås

November -februari

Göran Sidén, föredrag i Ängelholm, Förnybar energi

Februari - Mars

Planering av framtida aktiviteter.
Rapportera ert projekt!
Naturvandring Skånes Nordvästpassage
Föredrag. Är kusten klar?! Pixla piren . Hur högt stiger vattnet?

Januari - mars
april
april -maj
sommaren

6. Målgrupper och samarbeten
Målgrupper. Kryssa i de som är aktuella och fyll eventuellt på med egna.

Sida 3 av 6

☐x Medlemmar
☐x Allmänhet
☐x Ickemedlemmar
☐x Ungdomar
☐x Lärare
☐x Butiker/grossister
☐ xPolitiker/politiska partier
☐ xTjänstemän
☐ Länsstyrelsens insynsråd
☐ xMarkägare
☐
☐
☐
Samarbeten. Kryssa i de som är aktuella och fyll eventuellt på med egna. Namnge X.
Vi strävar efter att våra klimatpooler skall samverka med:
☐x Studiefrämjandet
☐x Krets/ar och länsförbund Bjäre, Klippan, Kullabygden, Ängelholm, Örkelljunga,
Perstorp, Söderåsen, Svalöv.
☐x Nätverk inom Naturskyddsföreningens Klimatnätverk
☐x Fältbiologerna
☐x Föreningar/organisationer Jordens vänner, Gröna resenärer, omställningsrörelsen
☐x Kommun, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp,
Örkelljunga, Båstad, Ängelholm, Höganäs.
☐x Företag Väla Centrum, åkerier
☐x Skolor Ett urval av Grundskolor och gymnasier.
☐x Folkhögskolor/högskolor/universitetLunds Universitet, Malmö.
Helsingborg,Halmstad och Kristianstad Munka LjungbyHolma, Sundsgården
☐
☐
☐

Sida 4 av 6

7. Budget
Specifikation av intäkter och kostnader.
Komplettera gärna med egna rader för att förtydliga!

Intäkter
Projektbidrag riksföreningen

50000

Extern finansiering
(Redan beviljade, sökta eller ska sökas?)
Kretsens/länsförbundets egna medel

15 000

Summa intäkter 65000
Kostnader
Kategori
Resekostnader

Till vad? (Vem/vilka?)
För koordinator

Belopp (kr)
5 000

Lokalkostnader/Hyra

2 Seminarier/föredrag 100
pers

10 000

Förtäring

Vid seminarier, 200
personer

15 000

Marknadsföring, annonsering

20 000

Arvode till externa föreläsare .2 föreedrag

15 000

Lön för anställning, inkl. sociala avgifter och
semesterersättning - Obs!*
Övrigt (definiera!)

Summa kostnader
Antal anställda, sysselsättningsgrad (%),
antal månader eller timmar*

65000
Ideellt arbete: antal personer och antal
timmar
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Antal personer:
Antal timmar:
Eventuella kommentarer om budgeten.

*Obs! Utgångspunkten att de beviljade medlen inte ska gå till lön. Undantag kan dock göras,
men enbart när det är starkt motiverat.

8. Signatur
Ort
Helsingborg

Datum

Underskrift krets-/länsförbundsordförande (eller firmatecknare om ordförande ej finns)

Namnförtydligande

Telefon (dagtid)

Skickas till:
Naturskyddsföreningen
Att: Ulrika Hjertstrand
Box 4625
116 91 Stockholm

E-post

Tel: 08-702 65 38
E-post: projektbidrag@naturskyddsforeningen.se

Sista ansökningsdag är 3 april 2017.

Läs mer om projektbidrag på:
www.projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se
På webbsidan finns även denna blankett samt dokumentet ”Så här söker du projektbidrag!”
med information om bland annat ansökningsprocessen, vilka bedömningskriterier som
används och hur projekt ska redovisas. Det finns även en ”checklista” som kan vara till hjälp
när de olika punkterna i blanketten ska fyllas i.
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