Årsmöte Mellannorrlands frilansklubb 2019

Resa i Sven Hedins fotspår

Välkomna till årsmöte
Torsdag 28 februari 2019
Var är vi?

Årsmötet hålls i Equmeniakyrkans fikavåning, Stuguvägen 18, Östersund.

Program!
09.00 		
10.45 		
		
		
12.00		
13.15		

ca 14.15

Fritt fram att börja anlända, det finns fika.
Tomas Backlund, vice ordförande i Journalistförbundet och anställd
på Östersunds-Posten, berättar om aktuella fackliga utmaningar.
Ta chansen att lyfta frilansfrågorna in i förbundsledningen!
Lunch
Årsmöte. Motioner skickas till ordf karin.kaemsby@gmail.com senast 22/2.

Vi reser i Sven Hedins fotspår med Lars Larsson

Lars Larsson är frilansjournalist och en
National Geographic Explorer med bas
i Åre. Internationell fellow i anrika Explorers Club i New York och sedan 2017
ordförande i dess svenska kapitel.
Lars driver ett projekt baserat på Sven
Hedins resor i nära samarbete med Sven
Hedins stiftelse vid Kungliga vetenskapsakademien. Han påbörjade 2013 en
serie expeditioner till Centralasien i Sven
Hedins fotspår, finansierade av National Geographic.
Sven Hedin (1865–1952) var en berömd svensk geograf
och upptäcktsresande som fyllde i de sista vita fläckarna
på Centralasiens karta.
Huvudsyftet med projektet är att öka medvetenheten
och kunskapen kring miljö- och klimatförändringar, men
även att öka kunskapen kring Sven Hedins roll i den geografiska utforskningens historia.

ca 15.30

Avslutning, fika

Kostnad

Klubben bjuder på lunch och fika. Du kan ansöka om resebidrag om du reser mer än 30 km
till årsmötet. Samåk om möjligt! Klubben kan
betala en övernattning (max ca 750 kr) om
över-dagen-resande inte funkar. För ersättningar
kontakta kassör olof.axelsson@ekonomedia.se

Anmälan

Anmälan till Britt Mattsson
britt.mattsson@gmail.com
senast fredag 22 februari.
Säg till om du behöver specialkost!

Välkommen!
Styrelsen

Lars Larsson studerar och dokumenterar hur
natur och kulturlandskap har förändrats på de
platser Hedin besökte för över 100 år sedan.
Genom att lokalisera Hedins historiska kamerapositioner kan han återfotografera motiven
och skapa jämförelser. Ambitionen är att följa
upp samtliga expeditioner Hedin genomförde
1885–1935. Det blir en storslagen resa som
kommer att ta honom uppför snöhöljda berg,
nedför vilda floder och genom glödande öknar.
Lars är även forspaddlingsexpert, svensk mästare och
tidigare medlem av landslaget. Han har utforskat över 40
tidigare ej paddlade vattendrag i Sverige och Norge. Han har
grundat och drivit magasinen Paddling, Surfing, Outside och
Utemagasinet Kajak. Är dessutom fil mag i psykologi och
har studerat civilingenjörsprogrammet i datateknik. Samt sist
men inte minst medlem i Mellannorrlands Frilansklubb!

