
Rekrytering:  
Vill du vara med och leda Köpings del av 
Sveriges största miljöorganisation? 
Naturskyddsföreningen i Köping söker en  ny Ordförande. 

Verksamhet i föreningen:  

Vi  bevakar och behandlar  natur- och miljöfrågor på 
lokal nivå i samarbete med kommunens miljökontor. Vi 
anordnar föredrag om natur och miljö samt ordnar 
utflykter till lokala och närliggande naturområden. 

Uppgifter: 

•Du ska leda styrelsearbetet med möte ungefär en gång 
per månad och årsmöte i mars. Inga möten på 
sommaren.   
•Vara tillgänglig per telefon och mail. 

•Du ska tillsammans med styrelsen göra programmet för 
hösten 2016 0ch våren 2017. 

•Det ingår att tillsammans med den övriga styrelsen  
leda några utflykter. 

•Du ska vara kommunikatör och ha kontakt med 
Naturskyddsföreningens länsförbund och riksförening. 

När och var? 

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden i 
Studiefrämjandets lokaler på dagtid eller kvällstid, vilket 
som passar bäst. Årsmötet brukar hållas på Volvogården 
i Köping. 

Kompetens och krav: 

Du behöver inte vara miljöexpert- det viktiga är att du är 
engagerad och vill vara med och värna naturen. 

Det är naturligtvis önskvärt att du har erfarenhet av 
föreningsarbete och ev. varit ordförande i någon 
förening, dock inte nödvändigt. 

Du bör tycka  om att träffa folk och kunna samarbeta 
med oss i styrelsen. 

Du bör vara intresserad av natur och miljö. 

Du ska vara eller vilja bli medlem i 
Naturskyddsföreningen. 

Det är bra om du har nya idéer om aktiviteter och om 
hur man lockar människor ut i naturen. 

Vad får du ut av uppdraget? 

Du får träffa kunniga människor och lära dig nya saker 
om natur och miljö. Du får delta i trevliga 
sammankomster i styrelsen och på utflykter. Uppdraget 
är inte arvoderat men, om du inte är medlem i 
Naturskyddsföreningen, får du ett medlemskap. 

Minimiåtagande: 

Åtagandet  startar vid  årsmötet  den 17 mars 2016 och 
gäller ett år i taget. Du förväntas att högst lägga ner 1-2 
timmar i veckan på kommunikation med förbund och 
styrelse plus tid för  styrelsemöten och årsmöte samt 
några utflykter, ofta på helger. Vårprogrammet i år 
innehåller 5 uteaktiviteter, varav en redan är gjord, samt 
en klädbytardag. 

På sommaren tar vi ledigt.  

Kontakta:  

Ordförande Lars Persson 

Telefon: 0221- 321 39 

E-post: larssa1@tele2.se
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