
Omstart för Ragundakretsen

Naturskyddsföreningen Ragunda har en gång varit en aktiv krets med 
många medlemmar. Under en lång period har föreningen varit vilande. Det är 
därför glädjande för oss, att vi är några medlemmar som har samlats för att 
föreningen ska komma igång. Hoppas att du som medlem kommer att stödja 
initiativet till kretsens omstart. Är du inte medlem, finns möjligheten att stödja 
nystarten genom att besöka årsmötet 22 mars för att lyssna (eller så delta 
vid något annat tillfälle) och se vad vi gör!
   
Först var vi lite undrade: Hur skulle vi få igång kretsen? Därför rådfrågade vi 
länsordföranden; Marie Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen 
Jämtland/Härjedalen. Så, hon gav rådet att inte sätta ribban alltför högt. För 
oss innebär det, att vi inte ska behöva göra alltför stora insatser, nu när 
kretsen varit vilande ett tag. 

Det som krävs är för det första, ett årsmöte för det andra, en styrelse 
(alternativt att en arbetsgrupp bildas) och för det tredje, att vi ordnar ett par 
aktiviteter. De visar att kretsen finns!

För oss i föreningen kan vi se Ragundakretsen som en möjlighet! Genom att 
vi träffas utgör vi tillsamman en potential till något mer. I mötet och i 
föreningen kan vi fortsätta utvecklas. Kanske vi samlas runt en blomma eller 
vid ett annat tillfälle verkar för något gemensamt mål? Det återstår att se.

Vad vi som medlemmar vill göra i Ragundakretsen kommer att kunna 
diskuteras i samband med årsmötet 22 mars. Vi behöver framöver vara 
utåtriktade och tänka framåt, så att vi gör en förnyelse möjlig och får nya 
intresserade medlemmar. Vi behöver se till så att det kommer nya krafter 
som vill vara med och bidra till att det även blir en fortsättning för 
Naturskyddsföreningen framöver. 

Det är helt klart bra om du har möjlighet att delta i årsmötet (Självklart - blir 
INGEN invald i en styrelse mot sin vilja!). Var med! Genom din närvaro, så 
ger du Naturskyddsföreningen Ragunda ditt stöd. 
 /Maria Winger


