Hej!
Vill du lära dig att intressera människor för fåglar? Vill
du ha tips och idéer hur man skapar aktiviteter för din allmänhet?
Vill du veta hur man informerar din publik om din lokala klubb,
din regionsförening och SOF? Då är detta ett gyllene tillfälle.
Det är dags att utbilda nya volontärer för SOF, och den här
gången gör vi en satsning i västra regionen, med särskilt fokus
på Västergötland helgen 30/3-1/4.
En volontär för SOF får en grundutbildning under en
helg i föreningens verksamhet och våra mål. I samarbete med
studiefrämjandet, och utifrån närnaturguideprojektet, ges en
chans att lära mer om naturguidning – med fåglar i fokus förstås.
Det blir också ett moment om hur man kan få media att nappa på
fågelfrågor, och hur vi arbetar med ”Vinterfåglar inpå knuten”.
Dessutom får du lära känna andra fågelskådare i regionen och i
landet. Samma helg har vi nämligen också återträff med de
volontärer som utbildades förra våren. Vi kommer också att
besöka själva trandansen och direkt pröva på att prata fågel med
intresserade människor.
Som volontär vill vi att du informerar om SOF, din
regionsförening och lokala klubb när du träffar den
fågelintresserade allmänheten, i synnerhet i anslutning till vårt
stora projekt ”Vinterfåglar inpå knuten”. Vi vill också att du
lokalt kan dela ut material och informera om SOF och
fågelskydd i anslutning till Fågelskådningens Dag och World
Bird Watch, och för övrigt finns på plats på lokala arrangemang
som dyker upp, ensamma eller tillsammans med andra volontärer
och medlemmar i din lokala klubb eller regionsförening. Kanske
kan du vara cirkelledare i samarbete med den lokala klubben och
studiefrämjandet,
t ex kring vinterfågelmatning.
Att vara volontär innebär ideellt arbete. Men det ska
inte kosta utövaren något annat än tid. Alltså kommer resor o dyl
att ersättas vid uppdrag. Och givetvis står SOF för hela
kostnaden vid utbildningstillfället i vår.
Vi kommer att bo på Herrtorps Qvarn, där vi också intar vår
frukost, sedan blir det en del lunch i fält, och middag på
lördagskvällen på lämpligt stället. Vi träffas för mingel och
presentation fredagskvällen 30/3 19:00. Vi kommer att kunna
hämta anländande med tåg eller buss under eftermiddagen.
Visst låter det som ett roligt uppdrag? Vi hoppas att
fler tycker det och uppmanar till anmälningar så snart som
möjligt. Exakt kursinnehåll och praktiska detaljer kommer det
mer information om under de närmsta veckorna, men vi ser
gärna att ni redan nu kommer in med anmälningar. Har ni några
frågor är ni välkomna att vända er till någon av oss via e-mail
eller telefon.

Med hopp om stort intresse!
Anette Strand
Anette.strand@kund.biknet.se
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