
Mars
Måndag 14/3 Vilka arter är förlorare/vinnare i växttäcket? 
Kl.: 19.00 Urban Ekstam -naturvetare och botanist berättar och

förklarar Plats: Godtemplargården i Horn
Arrangör är Horn-Hycklinge Föreläsningsförening.

 Medlemmar i Naturskyddsföreningen har fritt inträde.
Kaffeservering.

Måndag 21/3 Årsmöte i Österbymo Årsmötet är i år i Ydregården i
Kl.: 19.00 Österbymo. Vi får information av gruppen som engagerat 

sig i Norra Kärr och planerna på eventuell gruvbrytning 
där. Vi bjuder på landgång, kaffe o kaka. Anmäl dig till 
Hans Karlsson på telefon, SMS eller mail senast den 15/3  
Ansv.: Hans Karlsson 070-224 04 47 
(hans.karlsson@snf.se)

April
Söndag 17/4 Länsförbundets stämma Mjölby  

Temat i år är Svenskt jordbruk. Ytterligare information 
kommer på årsmötet och även på vår hemsida.

Lördag 30/4 Exkursion vid Striern. Vi har en exkursion vid Striern
Kl.: 07.00 med Gunnar Ölfvingsson som guide. Samling vid 

Kättilstad Kyrka. Medtag matsäck. 

Naturum-Sommen har många aktiviteter att erbjuda. Gå in på deras 
hemsida för att se deras utbud (www.sommen-naturum.se) eller ta 
kontakt med naturum: 0702-97 47 22 eller på mejl: 
naturum.sommen@live.se 

Juni
Lö-Sö 18-19/6Riksstämma

Riksstämman är i år förlagd till Norrköping. Information 
om stämman finns i Sveriges Natur och på Naturskydds-
föreningens hemsida. Alla medlemmar hälsas välkomna 
till riksstämman i Norrköping. Riksstämman  är Natur-
skyddsföreningens årsmöte. Ombud från alla kretsar  
väljer tillsammans en ny styrelse och tar beslut om 
motioner och propositioner. Är du intresserad av att vara 
ombud för din krets eller länsförbund kontakta Hans 
Karlsson eller kom på vårt årsmöte i Österbymo.
Mera information finns på: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-
gora/kalender/naturskyddsforeningens-riksstamma-2016

Guidningar Anders Tingvall och Lars Fröhlich har guidningar i Kinda.
9/4 kl 14.00; Ekhults naturreservat, strax norr om Hycklinge. Skogs-

reservat med äldre barrskog och många spännande arter.
11/6 kl 14.00 Fagerhults naturreservat, längs med vägen mellan Kisa 

och Ulrika. Lövskog och äldre betesmarker.
13/8 kl 14.00 Klefsbergens naturreservat, från rv23/34 (Hornkorset) åk 

västerut till reservatsparkeringen. Bergbrant med gammal 
skog med löv och barrträd. Mycket artrikt.
Avgift kommer att tas ut. Mera information på årsmötet 
och på hemsidan

Har du tittat på vår hemsida?
Gå in på vår hemsida och titta på vad som hänt förut och vad som

kommer. Ändringar i programmet förs in på vår hemsida. Du kan också
hämta hem program och dukument på hemsidan.

http://kindaydre.naturskyddsforeningen.se 
Vi finns också på Facebook
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