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Styrelsemöten och stämma 
Styrelsen har haft 12 styrelsemöten via Skype (varav 1 konstituerande) samt ett fysiskt möte i Umeå. 
Länsstämman hölls på Stiftsgården i Skellefteå den 7 april och samlade 20 deltagare. Ordförande för 
stämman var Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare på kansli Mälardalen. 

Representation vid riksstämman och länsordförandekonferenser 
Vid riksstämman representerade Josefine Persson länsförbundet. 
Vid länsordförandekonferensen 24-25 mars i Stockholm deltog Mats Djupsjöbacka och Josefine Persson. 
Vid länsordförandekonferensen 20-21 oktober i Tyringe, Skåne, deltog Mats Djupsjöbacka. 

Ekonomi 
Scherdins Redovisnings och konsultbyrå i Åsele sköter föreningens bokföring och ekonomiska 
transaktioner. Ekonomiansvarig hos föreningen är Mats Djupsjöbacka. 

Kansli och anställda 
Natalie Toft har varit anställd som verksamhetsutvecklare på 50% av heltid hela året (tillsvidareanställning) 
och som projektledare för Skogen som klassrum 17% av heltid hela året (tidsbegränsad anställning). 
Mats Djupsjöbacka har varit styrelsens representant för arbetsgivaren med mandat att hantera 
personalfrågor och även arbetsledare för kansliet. Mats har deltagit på 6 av rikskansliets 8 arbetsgivarträffar, 
4 distansmöten och 2 fysiska möten dagen innan länsordförandekonferenserna.   

Kretsar 
Kretsar finns i Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Umeå, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln. 
Doroteabygden(vilande), Storuman (vilande) Bjurholm,(vilande) 

Medlemsantal 
Vid årsskiftet var medlemsantalet totalt 4531 st, varav familjemedlemmar 1947, en ökning med 149 
medlemmar sedan 2017. 
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Verksamhet 
Verksamheten under 2018 redovisas i relation till verksamhetsplanen för 2018. Verksamhetsplanen har 2 
sektioner där sektion 1 anger löpande uppgifter som inte är tydligt avgränsade, t.ex. bevakning av frågor 
och representation. Sektion 2 anger avgränsade insatser och aktiviteter som är tydligt kopplade till 
föreningens långsiktiga mål. Text från verksamhetsplanen ligger i boxarna och genomförd verksamhet 
beskrivs under varje box. 
 

Sektion 1. Löpande uppgifter 

Skog 
Bevaka skogspolitiken och andra frågor som berör miljöhänsyn i skogsbruket 
Uppmärksamma skogens roll för folkhälsan och de nya friluftsmålen 
Samverkan med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen 

Torgny  Forsgren har varit vår representant i Skogligt sektorsråd, Skogsstyrelsen i AC och BD län. 
Länsförbundet är representerat i länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvårdsfrågor. 
Torgny Forsgren och Krister Persson deltog i en workshop om Regionalt skogsprogram för Västerbotten 
som arrangerades av Länsstyrelsen. Arbetet förväntas fortsätta under 2019. 
Vid dialogmöte med Skogsstyrelsen 9 maj i Lycksele deltog Mats Djupsjöbacka, Torgny Forsgren och 
Sture Gustafsson. Bland annat tog vi upp rutiner för hur data om skyddsvärda områden bör rapporteras och 
Skogsstyrelsen berättade om den kommande nyckelbiotopsinventeringen. 
Vi har lämnat ett remissyttrande om Länsstyrelsens förslag till revidering av strategi för skydd av skog i 
Västerbotten. I stort fann vi förslaget bra men belyste behov av tydliga indikatorer/kvalitetsmått för att följa 
upp strategin. Vi ifrågasatte även starkt att Sveaskogs Ekoparker räknats in i avsatt areal skog. 
Vi har bidragit med ekonomiskt stöd för annonskostnad till kretsen i Vilhelmina så de kunde informera 
inom kommunen om värdet av naturreservat. Detta gjordes eftersom en gruppering i Vilhelmina drev fråga 
om folkomröstning mot reservatsbildning. 

Jordbruk och livsmedelstrygghet 
Verka för att bevara och gynna biologiska värdefulla ängsmarker 
Verka för att gynna ekologiska och lokalproducerade livsmedel 
Bevakning av Jordbruksverkets och Länsstyrelsens arbete inom området 

Ingen konkret verksamhet inom länsförbundet under året. 

Klimatförändringar 
Bevaka myndigheternas klimatarbete i länet 
Delta i Länsstyrelsens klimatråd  
Skapa ökat lokalt intresse för klimatförändringarna 
Bevaka forskning och myndigheternas klimatarbete i länet 
Bevaka skogens roll i klimatpåverkan 

Torgny Forsgren deltog i en Klimatträff som Länsstyrelsen och Klimatrådet ordnade om den regionala 
handlingsplanen för klimatanpassning. 
Vid workshop om Regionalt skogsprogram för Västerbotten (se ovan) framförde vi vikten av avsatt skog 
som koldioxidsänka. 
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Energi: Bevaka energifrågor och verka för att energifrågor tas upp i kretsarna 

Ingen konkret verksamhet inom länsförbundet under året. 

Miljögifter i samhället 
Följa upp och lyfta fram föreningens mineralpolicy 
Verka mot kärnkraft och uranbrytning och fortsätta samverka med Kärnkraftsfritt Bottenviken 
Bevaka lokal import av sopor och regional hantering av avfall, farligt slam och dagvatten 

Peter Lugnegård har ingått i riksförbundets referensgrupp för gruvor, Torgny Forsgren har efterträtt honom 
fr o m 8 oktober. 
Länsförbundet har tillsammans med en rad andra folkrörelser skrivit under en petition till Finlands 
president, regering och riksdag mot kärnkraftverket i Pyhäjoki. 

Marina ekosystem och fiske 
Bevaka areella näringars påverkan på vattendrag och skyddszoner 
Bevaka kommunernas planering vid kustområdena 
Aktivt delta i projektet för Biosfärsområdet Vindelälven-Juhtatdahkas och driva frågor utifrån föreningens 
verksamhetsriktlinjer 
Stötta våra representanter i vattenråd och i vattenmyndighetens referensgrupp 

Torgny Forsgren har varit vår representant i Föreningen Samverkan Umeälven, ersättare Sture Gustafsson. 
Länsförbundet har varit representerat i samtliga vattenråd som berör länet.  
Torgny Forsgren har representerat länsförbundet i vattendelegationens referensgrupp samt i det regionala 
partnerskapet för Landsbygd- Havs och Fiskeriprogrammet 
Torgny Forsgren har varit ersättare i interimstyrelsen för biosfärområde Vindelälven/Juhtatdahka. 
Styrelsen lämnade remissvar i januari på ansökan om biosfärområde Vindelälven/Juhtatdahka och lämnade 
även sitt stöd för ansökan. 

De stora rovdjuren. Sprida kunskap om rovdjurens funktion i ekosystemet 
Delta i Viltvårdsdelegationen och bevaka ärenden om skyddsjakt 

Krister Persson har varit föreningens representant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation. 
Styrelsen svarade på remiss från riksföreningen angående hur riksföreningens bör svara på remiss från 
Näringsdepartementet gällande Naturvårdsverkets hemställan om att 28 b § jaktförordningen ändras så att 
det blir möjligt att vidta åtgärder med stöd av 28 och 28 a §§ i nationalpark för att förhindra angrepp på ren. 
Vi, tillsammans med länsförbunden i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen lämnade svar där 
vi tydligt motsatte oss en ändring, bland annat då behovet föreföll litet enligt tillgängligt data och att ett 
sådant beslut kan äventyra de syften som finns med nationalparker. 

Naturkänsla. Stimulera naturkänsla genom kultur, t.ex. projekt inom konst, poesi, teater, foto och film som 
sprider och ökar naturkänslan inom alla åldersgrupper 

Ingen konkret verksamhet inom länsförbundet under året. 
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Sektion 2. Avgränsade insatser och aktiviteter 

Punkt 1  
Genomföra del 2 av en anpassad utbildning i styrelsearbete utifrån kretsstyrelsernas aktuella behov och 
egna utmaningar, i samverkan med Studiefrämjandet. Del 1 av utbildningen gavs under hösten 2017. Det 
verkar finnas ett stor behov av styrelseutbildning och därför avser vi att ge den ytterligare en gång med del 
1 under hösten 2018. 

Utbildningen gavs i samband med länsstämman 7-8 april i Skellefteå och samlade 14 deltagare. 
Målgruppen var kretsstyrelser inklusive nyvalda efter kretsarnas årsmöten våren 2018. Fokus låg bl.a. på 
Naturskyddsföreningens organisation, personlig utveckling och ledarskap samt hur vi skapar effektiva team 
i en grupp. Kursledare var verksamhetskonsult Kristina Keyzer från kansli Mälardalen och vår 
verksamhetsutvecklare Natalie. 

Punkt 2 
Erbjuda utbildning för kretsarna om ideellt engagemang och uppdragsmetoden (se kretshandboken på 
Naturkontakt) och i samråd med kretsarna ta fram en vägledning för annonsering av uppdrag i olika 
rekryteringskanaler såsom medlemsutskick, hemsidor och Volontärbyrån.se. Kansliet ska även ge löpande 
stöd till kretsarna när de använder uppdragsmetoden. 

Den 20 februari genomförde Natalie en distansutbildning via Skype (2 timmar) om Uppdragsmetoden och 
ideella drivkrafter. Målgruppen var personer i kretsarna som jobbar med dessa saker och valberedningen. 
Deltagandet var lite lågt med sex personer men de som var med uppskattade utbildningen. 
Den 18 november arrangerade vi en föreningsutbildning i Umeå med temat att gå “Från idé till handling” 
som syftade till att ge medlemmar och styrelseaktiva bättre förutsättningar att engagera sig i föreningens 
verksamhet. Innehållet hade vi tagit fram från önskemål i utvärderingarna efter tidigare utbildningsdagar. 
Utbildningen var mycket uppskattad och samlade 20 deltagare varav många som inte tidigare varit aktiva i 
föreningen. 
En vägledning för annonsering av uppdrag i olika rekryteringskanaler har inte hunnit utvecklas. 

Punkt 3  
Erbjuda en anpassad utbildning för varje kretsstyrelse enskilt där kretsstyrelsen får styra innehåll efter sina 
behov. Med fördel kan dessa genomföras genom att verksamhetsutvecklaren besöker kretsstyrelsen – alltså 
att utbildningen ges på plats och inte på distans. 

Vår verksamhetsutvecklare Natalie har under hösten 2018 besökt styrelserna i Vindeln och Robertsfors gett 
stöd för utveckling av kretsverksamheten och utbildning för hemsidan och Facebook. 
  

https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2018/09/28/foreningsutbildning-fran-ide-till-handling-en-heldag-for-medlemmar-18-november/
https://www.forum-vasterbotten-naturskyddsforeningen.se/tags/fr%C3%A5n%20id%C3%A9%20till%20handling/
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Punkterna 4-6  
Om det finns behov kan även följande utbildningar erbjudas: 
- användning av medlemsregistret Rutger inklusive hantering av utskicksfunktionen för e-post. 
- administrering av en egen Facebooksida samt användning av hemsidesverktyget Wordpress och 
aktivitetskalendern. 
- digitala verktyg för distanskommunikation såsom Skype och Google Hangouts. 

Den 23 januari genomförde Natalie en distansutbildning via Skype (2 timmar) om Facebook, WordPress-
hemsidan och aktivitetskalendern. Målgruppen var personer i kretsarna som jobbar med dessa saker. 
Tyvärr blev deltagandet lite lågt med endast fyra deltagare men de som var med uppskattade utbildningen. 
Vår verksamhetsutvecklare Natalie har även löpande gett kretsarna stöd inom dessa områden under året. 

Punkt 7  
Utveckla en kommunikationsstrategi internt inom länet som även innehåller konkreta riktlinjer för 
kommunikationen. Den ska börja gälla 2019. 

Arbetet har påbörjats och ett utkast till strategi för våra nyhetsbrev, som beskriver målgrupper, syfte, 
innehåll, samt en plan för hur vi ska marknadsföra och använda vårt webbforum har tagits fram. 
Men en komplett kommunikationsstrategi har inte tagits fram av tidsskäl. Punkten är därför flyttad till 
verksamhetsplanen för 2019. 

Punkt 8  
Regelbundna utskick från kansliet av nyhetsbrev inom länet 
Vi ser behov av 2 olika nyhetsbrev: 
Ett för alla länets medlemmar, utskick 2 ggr per termin, det bör innehålla reportage om lyckade aktiviteter i 
kretsar och tips om sådant som är på gång. Syftet är att locka medlemmar att aktivera sig. 
Ett för förtroendevalda i kretsarna; utskick 1 gång per månad med styrelserelevant information. 
För utskicken kommer troligen gratistjänsten MailChimp att användas. 

En rutin för överföring och uppdatering av mejladresser från föreningens medlemsdatabas Rutger till 
MailChimp har utvecklats och under hösten 2018 skickades 2 nyhetsbrev ut till alla medlemmar. 
Nyhetsbrev har även skickats till förtroendevalda ”manuellt” då system för detta inte hann utvecklas i 
MailChimp. 

Punkt 9  
Köpa in och driftsätta en digital kommunikationsplattform av typen diskussionsforum. Syftet är att den ska 
göra att medlemmar lätt kan nå varandra och underlätta kommunikation mellan kretsarna och mellan 
länsförbundet och kretsarna. Den ska också vara ett stöd för utveckling av nätverk inom olika sakfrågor 
inom länet. 

Efter en utredning av Natalie och Mats beslutade styrelsen att abonnera på webbforumtjänsten Invision 
Community och köpa in domänen forum-vasterbotten-naturskyddsforeningen.se. En referensgrupp med 
deltagare från flera kretsar deltog i utformningen av forumet. Forumet lanserades på kretskonferensen den 
18 november och vi hade då en workshop om hur det kan användas. Vid årsskiftet hade forumet 43 
registrerade medlemmar. 

https://www.forum-vasterbotten-naturskyddsforeningen.se/
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Punkt 10 
Kalendarium för länsövergripande aktiviteter. I god tid innan vår/höst göra länskalendarium som förankras 
med kretsarna och kommuniceras till dem  

Ett kalendarium har lagts upp på hemsidan och kommunicerats ut via mejl till länets medlemmar och 
förtroendevalda. 

Punkt 11 
Utifrån aktuella intresseområden koordinera utvecklingen av lokala nätverk inom länet, bland annat genom 
att ge kommunikationsstöd och samordna kontakter med nätverksansvariga på Rikskansliet. 

Vi har inte genomfört någon riktad insats kring denna punkt men såväl på de 2 styrelsemöten där 
ordförande/ledamöter från kretsstyrelserna deltagit (se nedan) som på kretskonferensen i november har vi 
gett tydligt utrymme för kretsarna att berätta om sin verksamhet för att på så sätt stimulera kontakter mellan 
kretsarna inom olika verksamheter. 
Vi har också lanserat ett webbforum (se ovan) som bl.a. syftar till att underlätta kommunikation mellan 
medlemmar i länet och på så sätt underlätta att nätverk utvecklas inom länet. 

Punkt 12 
Samla in fler e-postadresser för medlemmar i länet som inte registrerat adress i Rutger genom att skicka 
grupp-SMS till deras telefonnummer. 

Har inte hunnit genomföras. Punkten är därför flyttad till verksamhetsplanen för 2019. 

Punkt 13 
Tillsammans med kretsarna utforma en handledning för att ta kontakt med och välkomna sina nya 
medlemmar. 

Har inte hunnit genomföras. Punkten är därför flyttad till verksamhetsplanen för 2019. 

Punkt 14 
Arbeta utifrån Naturskyddsföreningen Skånes rapporter om digitala strategier och ungas engagemang; 
riktlinjer för digital kommunikation och konkreta verktyg för att öka det aktiva engagemanget hos unga i 
föreningen. 

I samband med länsstämman 9 april hade vi en workshop med Tjarls Metzmaa, civilsamhällesfantast med 
lång erfarenhet av att engagera unga, på temat Hur kan vi locka unga att engagera sig i vår verksamhet? 
Tjarls använde då bland annat Naturskyddsföreningen Skånes rapport om ungas engagemang. 
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Punkt 15 
Anordna en kretskonferens under hösten. 

Kretskonferensen arrangerades den 18 november i Umeå och 22 personer från 6 av länets kretsar deltog. 
Kretsarna presenterade sin verksamhet, vi lanserade vårat nya webbforum och hade en workshop om hur vi 
kan använda det. 
Andreas Skarmyr, projektledare våtmark, Hannah Wallin, sakkunnig skog, från rikskansliets skog- och 
naturvårdsavdelning och Mikael Pettersson, LONA-ansvarig på Länsstyrelsen, höll i en workshop om hur vi 
kan påverka våra kommuners naturvårdsarbete och jobba med våtmarksprojekt. 

Punkt 16  
Bjuda in personer från Riksföreningen att delta, informera och inspirera vid kretskonferenser och 
temadagar i länet. 

I samband med länsstämman 9 april deltog Stina Lindblad från riksföreningens styrelse. Hon berättade om 
vad som är på gång på riksnivå och om riksstämman i juni, och svarade på våra frågor. 
På kretskonferensen deltog Andreas Skarmyr, projektledare våtmark, Hannah Wallin, sakkunnig skog, från 
rikskansliets skog- och naturvårdsavdelning, se ovan. 

Punkt 17 
Arrangera minst två tillfällen per år där kretsordföranden deltar vid möten med länsförbundets styrelse, om 
möjligt innan en länsordförandekonferens. 

Den 25 februari hade vi ett styrelsemöte i Umeå där kretsordförande, eller ersättare, var inbjudna. Kretsarna 
från Skellefteå, Umeå och Robertsfors var representerade. Kretsarna berättade om aktuella aktiviteter och vi 
diskuterade förslaget till länsförbundets verksamhetsplan. 
Den 22 september hade styrelsen ett heldagsmöte (ej formellt styrelsemöte) där personer från 
kretsstyrelserna var inbjudna. Totalt deltog 14 personer och kretsarna i Skellefteå, Umeå, Vindeln, 
Vilhelmina, Lycksele var representerade. Vi berättade om vårt nya webbforum och annat aktuellt på 
länsnivå, men framförallt berättade kretsarna om aktuella aktiviteter och utmaningar. Eftermiddagen 
spenderade vi på ”Vindelkretsens pärla” Brattåker, där kretsen vårdar en vacker slåtteräng. 

Punkt 18 
Genomföra en årlig kretsundersökning som fångar upp information som möjliggör uppföljning av 
verksamheten i länet i relation till länsförbundets långsiktiga mål. 

Kretsundersökningen är genomförd och enkäten utökades med några frågor för att få indikatorer för alla 
länsförbundets långsiktiga mål. 

Punkt 19 
Stötta kretsarna med att göra utskick av enkät till alla medlemmar för att fråga dem om de vill aktivera sig 
och i så fall i vilken verksamhet. Enkäten ska anpassas till enskilda kretsars behov. 

Har inte hunnit genomföras. Punkten är därför flyttad till verksamhetsplanen för 2019. 

https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2018/09/20/valkommen-till-kretskonferens-i-umea-lordag-17-november/
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Punkt 20 
Inrätta ett miljöpris inom länet i likhet med riks koncept Silverfalken. Vi tar upp förslaget i samband med 
länsstämman och skapar då en arbetsgrupp med ledamöter från kretsarna och länsförbundet som får i 
uppdrag att utforma kriterier, nomineringsprocess etc. till hösten. Målet är att priset delas ut första gången 
vid länsstämman 2019. 

Har tyvärr inte hunnit genomföras delvis pga att det var svårt att få deltagare till arbetsgruppen från 
kretsarna. Punkten är därför flyttad till verksamhetsplanen för 2019. 

Punkt 21 
Genomföra fortbildningen Skogen som klassrum för pedagoger i grundskolan och främjande av olika 
aktiviteter för att uppmärksamma värdet av att bevara och tillgängliggöra natur nära skolor och bostäder.  
Sju fortbildningsdagar kommer att genomföras och verksamheten får full finansiering för genomförandet 
från Riksföreningen. 

I januari 2018 skrev vi avtal mellan riksföreningen och Västerbottens länsförbund om att genomföra 
projektet Skogen som klassrum i Västerbotten under 2018 med 7 utbildningsdagar för pedagoger inom för- 
och grundskola. Vår verksamhetsutvecklare Natalie Toft anställdes som projektledare. Länsförbundet skrev 
sedan avtal med Umeå Naturskola som tog på sig uppdraget att leda fortbildningsdagarna. Umeås 
naturskolepedagoger har en gedigen erfarenhet och arbetar med lärande för hållbar utveckling inom för- och 
grundskolan, främst genom utomhuspedagogik. Under våren skickades inbjudningar ut till alla länets 
grundskolor. 
När de sju fortbildningsdagarna var bokade var totalt 11 skolor anmälda från 6 kommuner. Den första 
fortbildningsdagen genomfördes efter skolavslutningen i juni och den sista under höstlovet. Föreningens 
lokala kretsar i Skellefteå, Vilhelmina och Umeå/Nordmaling/Vännäs bjöds in att delta under de fyra 
fortbildningsdagar som arrangerades i kretsarnas kommuner. Trots intresse kunde tyvärr inga 
kretsrepresentanter delta.  
Totalt deltog 121 pedagoger och 5 rektorer i utbildningen, I Saxnäs deltog Vilhelminas kommunalråd en 
stund under slutet av dagen.  
Vi vill rikta ett stort tack till Natalie för ett mycket väl genomfört projekt och till riksföreningen för att ha 
finansierat projektet. Vi riktar förstås även ett varmt tack till Naturskolan i Umeå och alla deltagare! 

Punkt 22 
Genom relationsskapande med organisationer och skolor skapa möjligheter till lokala samarbeten och 
initiativ för olika former av aktiviteter för nyanlända, med fokus på naturen som mötesplats för integration, 
lärande och välmående. 

I samband med projektet Skogen i skolan har Natalie påbörjat samtal med Naturskolan i Umeå om denna 
typ av aktiviteter, men inget konkret har hunnit göras under året. 

Punkt 23 
Uppmuntra till ett perspektiv av nytänkande genom att tänka brett och ”utanför boxen” – se och skapa 
möjligheter till utökad samverkan med externa aktörer där liknande värderingar och målbilder delas. 

Berördes till del under föreningsutbildningen i november (se ovan) och under workshop om ungas 
engagemang vid länsstämman. 
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Övrigt 
Tack vare engagerade medlemmar och kretsar, det utmärkta arbete som vår 
verksamhetsutvecklare Natalie gjort, stöd från Studiefrämjandet m.fl. har vi haft en 
omfattande verksamhet under året. Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till vår 
verksamhet! 

 
 
2019-03-15 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Västerbotten 
 
Mats Djupsjöbacka, Josefine Persson, Sture Gustavsson, Peter Lugnegård, 
Torgny Forsgren och Krister Persson 


	Styrelsens sammansättning
	Valberedning
	Revisorer
	Styrelsemöten och stämma
	Representation vid riksstämman och länsordförandekonferenser
	Ekonomi
	Kansli och anställda
	Kretsar
	Medlemsantal
	Verksamhet
	Sektion 1. Löpande uppgifter
	Sektion 2. Avgränsade insatser och aktiviteter

	Övrigt

