
 
 
 
 

Mål 2017-2020 
Naturskyddföreningen i Västerbotten  

Målen beslutades av stämman 2017. Kompletterad vid länsstämman 2018 med mål 3:2  
 
 
Med tydliga mål på längre sikt kan det vara lättare att fokusera och prioritera verksamheten så vi uppnår resultat 
där det verkligen behövs för att utveckla föreningen i länet.  
Vi har försökt göra målen tydliga, realistiska och mätbara. De grundas genomgående på de på de önskemål vi 
fått från kretsarna via enkätfrågor och kretskonferenser de senaste åren.  

1 Aktivering av passiva medlemmar 

1.1 Vi ska uppnå minst 300 aktiva i länet och 100 aktiva under 30 år och ökningen ska vara tydlig i alla 
kretsar. 
Mätning: Årlig kretsundersökning 
Ska ha uppnåtts: 2020 

1.2 Kretsarna använder regelbundet uppdragsmetoden och använder volontärbyrån.se så att vi uppnår minst 
15 uppdrag årligen från minst 3 kretsar. 
Mätning: Årlig kretsundersökning och genom att alla uppdrag även läggs ut på länsförbundets hemsida. 
Ska ha uppnåtts: 2018 

1.3 Kretsarna (minst 5 st) har en rutin så de löpande kontaktar nya medlemmar. 
Mätning: Årlig kretsundersökning 
Ska ha uppnåtts: 2018 

2 Styrelsearbete 

2.1 Alla kretsstyrelser erbjuds utbildning i styrelsearbete efter årsmötet som ska inkludera de formella delarna 
av styrelsearbetet, mötesteknik och sociala aspekter. 
Mätning: Årlig kretsundersökning 
Ska ha uppnåtts: 2018 

2.2 Kretsarnas styrelser arbetar främst strategiskt och till mindre del operativt eftersom detta nu görs av 
aktiva kretsmedlemmar. Det är tydligt då minst 3 kretsar har livaktiga arbetsgrupper utanför styrelserna. 
Mätning: Årlig kretsundersökning 
Ska ha uppnåtts: 2020 

  



 
 
 
 
3 Föreningsutveckling 

3.1 Förbättrad kommunikation mellan kretsarna och Länsförbundet genom att kretsordföranden inbjuds vara 
med på distansmöten med länsförbundets styrelse minst 2 gånger per år. 
Mätning: Uppföljning av styrelseprotokoll 
Ska ha uppnåtts: 2018 

3.2 Förbättrad intern kommunikation och samverkan mellan kretsarna genom utformandet av en digital 
plattform och mötesplats där länets förtroendevalda och medlemmar bjuds in att delta. Plattformen ska 
vara i forumformat och på så sätt ge förutsättningar för kretsarna själva att erbjuda varandra stöd, tips och 
inspiration kopplat till den löpande kretsverksamheten. 
Mätning: Minst 20 foruminlägg (nya trådar eller inlägg i befintliga trådar) i genomsnitt per månad under 
första halvåret 2020. 
Ska ha uppnåtts: 2020 

3.3 Ökande mångfald av aktiviteter hos kretsarna och aktiviteter för att inkludera nyanlända ska utvecklas i 
samverkan med SFI, föreningar och skolan. 
Mätning: Årlig kretsundersökning 
Ska ha uppnåtts: 2020 

4 Medlemskommunikation 

4.1 Förbättrade möjligheter att nå medlemmar via mejl genom att vi uppnår 50% täckning av e-postadresser i 
medlemsregistret Rutger. 
Mätning: Utdrag ur medlemsregistret 
Ska ha uppnåtts: 2019 

4.2 Minst 2 i varje krets som kan hantera medlemsregistret och funktion för utskrift och utskick och som kan 
lägga in aktiviteter i föreningen aktivitetskalender. 
Mätning: Årlig kretsundersökning 
Ska ha uppnåtts: 2018 

4.3 Minst 3 aktiva nätverk för kretsarna i länet inom olika områden, varav ett ska vara ett nätverk för 
skogsfrågor. 
Mätning: Genom föreningens verksamhetsutvecklare som koordinerar nätverken 
Ska ha uppnåtts: 2018 

5 Sociala medier 

5.1 Alla kretsar har en aktiv facebooksida och en egen hemsida och ansvarig som fått utbildning i att 
administrera dessa. 
Mätning: Genom föreningens verksamhetsutvecklare 
Ska ha uppnåtts: 2018 
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