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Verksamhetsidé     
Ur § 31 i Svenska Naturskyddsföreningens stadgar: 

Länsförbund skall regionalt verka för Naturskyddsföreningens syften och följa dess stadgar. 
Vidare skall länsförbundet stödja och utveckla kretsverksamheten, inventera det regionala 
utbildningsbehovet och erbjuda utbildning samt samordna kretsarna i det regionala natur- och 
miljövårdsarbetet.. 

 

Grundläggande värderingar 
= En demokratisk förening som arbetar på ideell grund för att värna om natur och miljö 

= Föreningen agerar utifrån fakta, grundade på kunskap och kompetens 

= Respekt för liv 

= Alla arter och biotoper måste få en chans att överleva 

= Arbeta för att skydda naturen mot utarmning, förgiftning och exploatering 

= Människan måste för sin egen skull rätta sig efter naturens lagar och vad naturen tål enligt 

    kretsloppsprincipen 

= Solidaritet med tredje världen 
 

Övergripande strategi 
För att kunna förverkliga vår verksamhetsidé och arbeta enligt våra grundläggande värderingar ska vi ha  

 En tydlig identitet 

 En aktiv styrelse 

 En kunnig ledarstab 

 En bra grundplanering 

Verksamheten ska ha tydliga inriktningsmål och årsvisa mål med en genomarbetad åtgärdsplan och 

budget 

för att kunna nå målen. 
 

Organisation 
Länsförbundet är organiserat enligt följande: 
 

            Riksföreningen    
                Riksstämma      

     

     

            Länsförbundet 
                Länsstämma    

     

                  Styrelse    
     

 

  

Arbetsgrupper:         Kontaktpersoner:  
Skogsgrupp med arbetsutskott   Jaktfrågor 

          Handla miljövänligt 

     Hav 

     Jordbrukslandskapet 

     Rinnande vatten 

      

 Organisationen skall uppdateras under verksamhetsåret  
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Huvudansvarsområden 
 

Länsstämma 
 Bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet för det verksamhetsår som gått 

 Fastställa nästa års verksamhetsplan 

 Utse styrelse för kommande verksamhetsår 

 Behandla inkomna motioner och förslag 
 

Styrelsen 
 Uppföljningsansvar löpande under året på fasta tider vad gäller verksamhetsplanens mål, som 

fastställts 

      av årsstämman 

 Uppföljningsansvar av fastlagd budget och vid behov revidering av denna 

 Ansvar för att ta fram attestordning och delegationsordning och vid behov revidera denna.  

 Upprättande av verksamhetsplan och budget 

 
Arbetsgrupper/kontaktpersoner 
 Sköta den löpande verksamheten inom sitt område 

 Rapportera till styrelsen om verksamheten 

 
 

 

 

Uppföljning   
För att kunna följa upp målen i  verksamhetsplanen och ekonomin mot budgeten har vi följande möten: 

 

Styrelsemöten c:a 5 gånger per år   

AU (arbetsutskott) vid behov 
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Målsättning för 2013 
 
Stöd till kretsarna 
Styrelsens ledamöter skall ha rollen som förmedlande länk mellan NiG och kretsarna och mellan 
kretsarna. Uppgiften är att informera om NiG:s och Naturskyddsföreningens verksamhet, ta del av 
kretsarnas verksamhet och utvecklingsbehov mm samt att bidra med och förmedla goda idéer mm.  
Styrelsens ledamöter skall med ovanstående som utgångspunkt mellan sig dela upp länets kretsar och 

erbjuda minst ett besök samt några uppföljande telefonsamtal i varje krets 

 

Föreningsutveckling 
Genomföra planeringskonferenser för kretsarna och Länsförbundets styrelse, vid behov 

 

Projekt 
Deltaga i och stötta lokala naturvårdssatsningar ,Framtidsveckan och aktiviteter för Omställning 
Gästrikland och Hälsingland 
Deltaga i projektet Fiskeområde Södra Bottenhavet 
Målsättning att bedriva björninformation i länets skolor 

 
Remisser, yttranden, motioner, överklaganden 
- Avge egna yttranden 

- Ge stöd och samordna yttranden från kretsar och arbetsgrupper 

- Följa upp avgivna yttranden och motioner 

- Vid behov avge överklaganden vid de områden vi har talerätt 

 

Utbildning 
- Genomföra vid behov ledarutveckling för kretsarnas styrelser och andra ledare 

- Genomföra vid behov utbildning om Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser 

- Samarbeta med Studiefrämjandet kring utbildningar 

- Deltaga i nationella och regionala natur - och miljöseminarier 

 
PR – information 
-     Stödja kretsars initiativ till utveckling och marknadsföring av kretsen både internt och externt 

- Uppdatera och hålla länsförbundets hemsida aktuell 

- Utge löpande information t ex lämna korta rapporter efter olika möten 
 

Samarbete 
Fortsätta samarbetet med myndigheter och andra organisationer. 
 

Länsstämman 
Göra länsstämman till en attraktiv familjeutflyktsdag/aktivitetsdag  
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