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Syften 

Länsförbundets uppgift är att verka regionalt för att uppnå Naturskydds-föreningens syften 
samt stödja, utveckla och samordna kretsverksamheten. Under verksamhetsåret 2019 har 
styrelsen för avsikt att verkställa detta genom de aktiviteter som beskrivs i denna plan. 

Övergripande mål: att skydda miljön och de ekologiska systemen så att naturens 
miljöförhållanden förbättras och den biologiska mångfalden gynnas, samt även människans 
hälsa. Vi ska kunna bidra till att Sveriges miljömål kan uppnås. 
 

Aktiviteter 

Länsförbundets styrelse sammanträder ca 5 gånger under året. En internutbildning kring våra 
interna funktioner bör genomföras. 

Möten genomförs med kretsordförandena en gång per halvår, och dessemellan vid behov. 

Länsförbundets styrelse fortsätter samverka med andra länsförbund inom region Sydost och vid 
behov även andra länsförbund kring gemensamma frågor. Representant för länsförbundets 
styrelse deltar i styrgruppen för det regionala kansliet för NF Sydost. 

Kunskapen om relevanta frågor bör ökas inom föreningen, och gemensam utbildning ordnas vid 
behov. 

Vi ska öka kunskapen hos medlemmarna och allmänheten om viktiga natur- och miljöproblem 
samt möjligheter att minska problemen. Öka kunskapen hos medlemmarna och allmänheten 
om Naturskyddsföreningen och vår verksamhet.  

Vi bör bli mer aktiv att skriva debattartiklar, och synas i media, för att öka vår tydlighet och 
lockelse på såväl allmänhet som politiker och andra beslutsfattare. 

Vi ska utveckla en attraktiv och aktiv hemsida med för allmänheten god information om 
föreningen och dess aktiviteter, och den ska vara en kommunikationskanal för aktuella ärenden 
till kretsar, allmänhet m.fl. berörda. 

Samverkan med andra organisationer bör ske när det ökar effekten av våra syften. 

Remisser från kommuner, länsstyrelsen m.fl. besvaras vid behov av styrelsen och även i 
samarbete med kretsar eller andra relevanta aktörer. 

Naturvårdspriset delas årligen ut för förtjänstfulla insatser inom länet.  
 

Övergripande arbetssätt 

Utnyttja riksföreningens kampanjer. 

Uppmuntra kretsar till samarbete vid arrangemang. 

Hålla kontakt med Riksförening och Rikskansli för hjälp med specialistkunskap. 

Bidra till att den årliga Länsstämman anordnas av någon av kretsarna, enligt rullande schema. 


