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Verksamhetsidé     
Länsförbundet ska regionalt verka för Naturskyddsföreningens syften och följa dess stadgar. 
Vidare skall länsförbundet stödja och utveckla verksamheten, inventera det regionala 
utbildningsbehovet och erbjuda utbildning samt samordna kretsar, arbetsgrupper, projekt och 
nätverk i det regionala natur- och miljövårdsarbetet. 
 
Grundläggande värderingar och normer 

• Vi är en demokratisk förening som arbetar på ideell grund för att värna om natur och 
miljö 

• Föreningen agerar utifrån fakta, grundade på kunskap och kompetens 
• Alla naturligt förekommande arter och biotoper måste få möjlighet att överleva 
• Vi arbetar för att skydda naturen mot utarmning, förgiftning och exploatering 
• Människan måste även för sin egen skull använda naturen på ett sätt som är 

långsiktigt hållbart. 
 
Organisation 
 
Länsstämma 
Länsstämman är högsta beslutande organ.  
 
Styrelsen 

• Uppföljningsansvar löpande under året vad gäller verksamhetsplanens mål, som 
fastställts av länsstämman 

• Uppföljningsansvar av budget och vid behov revidering av denna 
• Ansvar för att ta fram attestordning och delegationsordning och vid behov revidera 

denna.  
• Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år 
• Styrelsen utser kontakt personer inom sig till alla kretsar och arbetsgrupper 
• Styrelsen har möten cirka 4 gånger per år ute hos kretsarna + 2 via skype. 

 
Arbetsgrupper  

• Arbetsgruppen sköter den löpande verksamheten inom sitt område inom ramen för 
gällande policys 

• Arbetsgruppen kan hos styrelsen söka medel för sin verksamhet  
• Arbetsgrupper bör där det är möjligt delta i nationella nätverk 
• Arbetsgrupper kan knyta regionala nätverk till sig. 

 
Kretsar 
Det lokala arbetet bedrivs inom kretsar. En krets har en egen styrelse och organiserar sin egen 
verksamhet utifrån sin tolkning av Naturskyddsföreningens stadgar och policys. 
 
Regionkansli Gävle Dala 
Naturskyddsföreningen i Gävleborg och Dalarna har ett gemensamt kansli i Mora sedan 
2015. Kansliet är postmottagare och kanslisten är behjälplig med mycket av föreningens 
administration och kommunikation med t.ex. medlemmar externt och internt, via mail, 
hemsida och facebook. Projektadministration, utforma inbjudningar och ta emot anmälningar 



 

m.m. är andra exempel. Kansliet har en styrgrupp med två representanter från respektive 
länsförbund. 
 
 
Under 2016 ska vi prioritera följande aktiviteter: 
 

Stöd till verksamheten 
Styrelsens ledamöter ska ha rollen som förmedlande länk mellan NFG och kretsarna, och 
mellan kretsarna och arbetsgrupperna. Uppgiften är att informera om NFG:s verksamhet och 
ta del av kretsarnas verksamhet och utvecklingsbehov mm, samt att bidra med och förmedla 
goda idéer mm. Styrelsens ledamöter ska dela upp länets kretsar och arbetsgrupper mellan sig 
och fungera som kontaktpersoner till dessa. 
 
Styrelsen ska arbeta för att det finns fungerande arbetsgrupper inom följande områden: 

• Handla miljövänligt 
• Skogsfrågor 
• Hav-Sjöar-Rinnande vatten 
• Viltvårdsgruppen, VNG 
• Vindkraft/Energi 
• Gruvor 
• Fäbodsfrågor 

 
Projekt 
Styrelsen ska under året stödja arbetet inom följande projekt: 

• Utveckla och stärk skyddet av länets skogar 
• Handla miljövänligt- HMV nätverket och ekologiska förskolor i Gävleborg 
• Fäbodsprojektet – Främja fäbodbruket 

 

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 

• Vid behov genomföra ledarutveckling för kretsarnas styrelser och andra ledare 
• Samarbeta med Studiefrämjandet kring utbildningar 
• Delta i nationella och regionala natur - och miljöseminarier 
• Erbjuda kretsaktiva utbildningar 

 
PR – information 

• Stödja kretsars och arbetsgrupper initiativ till utveckling och marknadsföring, internt 
och externt 

• Uppdatera och hålla länsförbundets hemsida och facebook sida aktuell 
• Utge löpande information t.ex. lämna korta rapporter efter olika möten 
• Dela ut ett årligt miljöpris 

 



 

Aktiviteter-Samarbete 
• Fortsätta samarbetet med myndigheter och andra organisationer som Studiefrämjandet 

och Rovdjurscentret. 
• Delta i och stötta lokala naturvårdssatsningar, Framtidsveckan och aktiviteter för 

Omställning i Gästrikland och Hälsingland. 
• Genomföra kretskonferens för kretsarna och Länsförbundets styrelse för att samordna 

arbetet inom länet, och utvärdera om utbildningsbehov finns. 
• Deltaga i Leadersamarbeten. 

                            
 


