Kallelse till extra föreningsstämma i Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare kallar härmed medlemmarna till extra föreningsstämma
lördagen den 16 september kl 17.30 på Våsbo fäbodar, nordväst om Edsbyn.
Ärende: Fråga om beslut om nya stadgar för FSF enligt bifogat förslag.
Föreningsstämmans förhandlingar inleds kl 18.30
I samband med extra föreningsstämman kommer styrelsen också att ge en översiktlig
information om föreningens aktuella arbete och verksamhet.
Alla medlemmar bjuds också in till enkel middag på Våsbo kl 17.30.
Medlemmar som önskar delta vid denna gemensamma middag behöver föranmäla detta.
Eventuella övriga som är intresserade av att delta vid gemensam middag på Våsbo
kan beställa det till en mindre självkostnad.
Anmälan till middag måste för vår planering göras senast på onsdag den 13/9 till Stefan
Olander via mejl viceordforande@fabod.nu eller via mobil 070-569 26 90.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
Sälen 170830
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare,
gm Kristian Olofsson, ordförande
Kallelse och förslaget till nya stadgar finns även tillgängligt på hemsidan www.fabod.nu
___________________________________________________________________________
Översiktlig information om aktiviteterna hela lördagen den 16/9 på Våsbo fäbodar.
09.30 till 15.30 Öppen Fäboddag i samverkan med Biosfärskandidat Voxnadalen, se vidare
separat program tillgängligt på hemsidan
15.30 Fäbodriksdagsaktiviteterna fortsätter med ett seminarium med Håkan Tunon från
Centrum för Biologisk Mångfald rörande konventionen om biologisk mångfald, artiklarna 8j
och 10c, vilket handlar om lokala samhällen (av brukarkulturer), traditionell kuinskap och
sedvanebruk.
Ca 16.45 Formella Fäbodriksdagsförhandlingar.
Fäbodriksdagen beräknas vara avslutad ca kl 17.30.
Ca 17.30 Gemensam middag för FSF medlemmar och ev övriga anmälda
18.30 Den extra föreningsstämman inleds.
För de som önskar dröja sig kvar i denna natursköna bygd i södra Hälsingland så finns
möjlighet att övernatta på vandrarhem i Ovanåker. Intresse för övernattning kan anmälas till
Olle Berglund, via mejl olle.berglund@ovanaker.se eller via sms och telefon: 070-208 98 17
På söndagen den 17/9 kommer vi att erbjuda ett studiebesök i form av en gårdsvandring på
Skalens Gård i Viksjöfors utanför Edsbyn. Stefan Olander guidar och berättar om natur- och
kulturvärden och utvecklingen av den biologiska mångfalden efter restaureringsinsatser i det
historiska fäbodområdet. Stefan möter upp vid vandrarhemmet kl 08.30 på söndag morgon
för vägvisning till gården. Den som önskar delta vid denna gårdsvandring behöver föranmäla
detta till Stefan Olander via mejl till viceordforande@fabod.nu eller via mobil 070-569 26 90

