
 

Søknadsfrister 15. januar og 1. februar  
Fylkeskommunen og Miljødirektoratet har en rekke 
stønadsordninger blant annet til friluftsaktivitet. Lokallag kan også 
søke på disse pottene og vi oppfordrer til å benytte seg av denne 
muligheten. Dersom dere har spørsmål om søknadsordninger eller 
søknadstekster, kontakt enten oss på NOA kontoret eller 
fylkeskommunen: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-
2016/id2460185/  

Skattefri gave til NOA 

Gi en gave til arbeidet for det enkle, uorganiserte, 
tradisjonelle friluftslivet, til bevaring av markas 
naturverdier, eventyrskogene og ulike friluftsområder, og 
til naturopplevelser på naturens egne premisser. Naturen 
og marka er en kilde til påfyll av naturglede. Gjennom din 
støtte, støtter du NOAs arbeid for bevaring av marka og 
din egen tilgang til naturglede og fri utørt natur.  

Grevlingen søker ny redaktør 

Redaktørens oppgave er å samle/produsere tekster og 
bilder til bladet, og sende dette over til layoutansvarlig 
innen tidsfristene de er blitt enige om. Grevlingen kommer 
ut fire ganger i året.  

Redaktør av Grevlingen er en ulønnet stilling. Det er 
mulighet for en viss kompensasjon for arbeidet knyttet til 
sosiale medier/vår hjemmeside. 

Kontakt Gjermund@noa.no om du er interessert eller ring 
22383520. 

Innspill til NOAs ark 
Dersom du har nyhetssaker som du vil ha med i NOAs ark, send 
dem til: maria@noa.no 
 
Kontoret på Vøienvolden: 
Åpent man, tir og torsdag 10-
15 
Tel: 22 38 35 20 
 
Nett: noa.no 
Facebook: 
www.facebook.com/naturvern 
Instagram: noaeventyrskog 
 

God Jul! 

Hva skjer i NOA? 

22.01 Tillitsvalgtkurs  
Et kurs for tillitsvalgte i 

Naturvernforbundet.  

Tid: Fra 22.01.2016 til 23.01.2016 

Sted: Mariboes gate 8, Oslo  
 
Onsdagsforum 
Endelig dato for Onsdagsforum 

2016 er ikke satt. Det blir fire 

onsdagsforum før påske. Mer 

informasjon kommer i neste NOAs 

ark og vil være å finne på 

www.noa.no 

16-24.01 Klimafestival§112 
Klimafestivalen er kraftfull 
folkefest med en rekke ulike 
arrangementer. 
www.klimafestivalen112.no 

19.02 Broen til fremtiden 
Bli med på vinterens store 

klimakonferanse. Arrangementet er 

åpent for alle. 

Tid: 09-15.30 

Sted: Folkets Hus 

www.broentilframtiden.no 

20.02 Klima lokalt 

Egen samling for aktive i 
Naturvernforbundet. Her får du 

kunnskap og inspirasjon til å jobbe 
med klima- og miljøspørsmål lokalt.  
Tid: 10.00-16.00 

Sted: Mariboesgt. 8, 5 etg. 

15.03 Årsmøte i NOA 
Sett av datoen allerede nå. 
Tid: 18.00  
Sted: Mariboesgate 8, 5 etg. 
 
Les mer om aktivitetene i 
kalenderen på noa.no 
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