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Verksamhetsplan för 2023 
Naturskyddsföreningen i Västerbotten 

 
Verksamhetsplanen har två sektioner där sektion 1 anger Länsförbundets löpande uppgifter 
som inte är tydligt avgränsade samt ett utdrag av stadgarna som beskriver Länsförbundets 

generella uppdrag. Sektion 2 anger avgränsade insatser och aktiviteter som är kopplade till 
föreningens långsiktiga mål. Verksamhetsplanen avser verksamhetsåret 2023. 

 
 
Sektion 1: Löpande uppgifter   
 
Länsförbundet verkar med stöd i EU-s naturvårdsdirektiv för att stärka naturvårdsarbetet i länet. Den 
rättsliga utvecklingen under året 2021 har gett arbetet verktyg för att påverka markanvändning som inte 
funnits tidigare. Vi fortsätter att aktivt stödja medlemmar och kretsars arbete för naturskydd, genom 
både fördjupad naturvårdsinventering och genom juridisk prövning där så är lämpligt. 
 
Länsförbundet verkar för ökad medlemsaktivitet och engagemang i alla för föreningen viktiga frågor. 
Antalet aktiva medlemmar är ett mått på framgången i detta arbete. Natursnoksverksamhet är en 
prioriterad fråga för år 2023, så som arbete med att skydda och bevara den biologiska mångfalden som 
påverkar vårt liv framöver. 

Naturskyddsföreningen bör vara en del i samarbetet med andra föreningar vars intressen och 
målsättningar överlappar med vår förening. Birdlife, Älvräddarna, Rovdjursföreningen och Norrlands 
entomologiska förening utgör exempel på organisationer, men lokalt och regionalt kan det finnas fler. 

Naturskyddsföreningen i Västerbotten skall om resurser finns, ingå i forum som Regionala 
Skogsprogrammet, Skogliga sektorsrådet, Biosfärområdet samt LUFO. Studiefrämjandet och andra 
studieförbund utgör naturliga samarbetspartners för olika publika arrangemang. 

 

Utdrag från stadgarna: § 4 Länsförbundets verksamhet  

Länsförbundet ska regionalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Vidare ska länsförbundet 
stödja och utveckla kretsverksamheten, inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda 
utbildning, samt samordna kretsarna i det regionala natur- och miljövårdsarbetet. Länsförbundet tar 
hand om sina egna angelägenheter, antar sina egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. 
Länsförbundet kan inte utan godkännande av riksstyrelsen uppta särskilda medlemsavgifter av sina 
kretsar eller medlemmar. Länsförbundet har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, exempelvis 
prenumeration på länsförbundstidskrift.  
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Sektion 2: Avgränsade insatser och aktiviteter   
 
Utbildningar och workshops för att stödja och utveckla kretsverksamheten 

 
1. Erbjuda en digital introduktionsutbildning med fokus på ideellt engagemang, föreningsarbete, 

användning av medlemsregistret Rutger samt aktivitetskalendern för nya förtroendevalda inom 
kretsarna.  
 

2. Erbjuda stöd i form av administration, annonsering och koordinering när kretsarna anordnar 
utbildningar, workshops m.m.  
 

3. Vid behov: möjlighet till en anpassad utbildning för en enskild kretsstyrelse där kretsstyrelsen 
får styra innehåll efter sina behov.  
 

Politisk påverkan  
 
Stötta kretsar, grupper och nätverk i länet med mobilisering och påverkan kring miljöfrågor både inom 
föreningen och gentemot allmänheten. Stärka arbetet med opinionsbildning och lokal/regional politisk 
påverkan genom att tillhandahålla kretsar och arbetsgrupper material och resurser från Riksföreningen 
(till exempel mallar för medborgarförslag, insändare, remissvar) men även genom stark och tydlig 
kommunikation som når ut, folkbildar och engagerar medlemmar för att få upp miljöfrågor på den 
politiska agendan lokalt. 
 
Kommunikation och nätverk   
 

1. Regelbundna utskick från kansliet av digitala nyhetsbrev till länets medlemmar via e-
postverktyget Mailchimp. Enligt kommunikationsplanen görs ett utskick per månad under 
terminstid (uppehåll över sommar och jul/nyår). Medlemsbrevet bör innehålla nyheter om 
lyckade aktiviteter i kretsar och tips om sådant som är på gång lokalt och nationellt. Syftet är 
att locka medlemmar att aktivera sig.  
 

2. Kommunikation från kansliet till förtroendevalda och aktiva i kretsarna; regelbundna utskick 
via mail med aktuell och styrelserelevant information.  

 
3. Stärka arbetet med opinionsbildning och lokal/regional påverkan genom att tillhandahålla 

kretsar och arbetsgrupper material och resurser från Riksföreningen, t.ex. mallar för insändare, 
remissvar samt stöd vid lokala evenemang och aktiviteter. Erbjuda kommunikativt stöd i form 
av utformning av medlemsenkäter m.m. 

 
4. Digitala mötesverktyg: erbjuda kretsarna tillgång till länsförbundets licens på Zoom, hantera 

bokningar och erbjuda teknisk support, samt ge tekniskt stöd i användning av Teams. 
 

5. Erbjuda support och tekniskt stöd till kretsarna i användning av sociala medier såsom 
Facebook och Instagram, samt hantering av en egen kretssida via hemsidesverktyget 
Wordpress. Uppdatera kalendariet på länsförbundets webb via Rutger som regelbundet 
uppdateras med aktuella kretsaktiviteter och länsövergripande arrangemang.  

 
6. Genomföra en insats för att samla in fler e-postadresser för medlemmar i länet som inte 

registrerat adress i Rutger, t.ex. genom att anlita Volontärbyrån eller genom ökat stöd från 
Riksföreningen engagemangs- och medlemsservice. 

 
7. Kommunikationsstrategi för 2023 – Uppdatera den interna kommunikationsstrategin samt 

aktivitetsplan för kommunikation. Den ska gälla under 2023.  
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8. Samordna den regionala skogsgruppen som går under länsförbundet. Kansliet ansvarar för att 

kalla till möte första måndagen varje månad. 
 
Konferenser och möten   

 
1. Anordna en höstkonferens med ett aktuellt tema under andra delen av året. Konferensen är ett 

öppet arrangemang som riktar sig till såväl föreningens medlemmar som icke-medlemmar. 
Tanken är att konferensen både ska inspirera våra redan aktiva i kretsarna och vara en väg in i 
föreningen för nyfikna och intresserade, och därigenom bidra till vårt övergripande mål om att 
öka antalet medlemmar i länet.  
 

2. Bjuda in personer från Riksföreningen att delta, informera och inspirera vid konferenser och 
temadagar i länet. 
 

3. Arrangera minst ett tillfälle per år där ordföranden plus ytterligare en ledamot från varje 
kretsstyrelse bjuds in till möte med länsförbundets styrelse, om möjligt innan en 
länsordförandekonferens. 

 
Övrigt   

          

 
1. Insatser för att engagera medlemmar och allmänhet om vikten av biologisk mångfald.  

- Projekt ”Pollinerande insekter”: Genom länsförbundets projekt ”Pollinerande insekter” 
ska vi under året göra insatser för att öka kunskapen bland medlemmar och allmänheten 
om pollinerande insekter och deras viktiga roll i ekosystemet. Vi ska förankra projektet hos 
kretsarna genom att bjuda in till samarbete, erbjuda föreläsningar/workshops samt stötta 
regionalt nätverkande under projektets gång.  

- Aktiviteter och kampanjer: Vi ska stödja kretsarna i att genomföra aktiviteter riktade 
mot allmänheten i samband med Riksföreningen kampanjer (Operation rädda bina) och 
Biologiska mångfaldens dag.  

- Natursnokarna: Vi ska stötta kretsar till att starta och driva Natursnoksgrupper.  
- Ljudboxar och fladdermusdetektorer: Kansliet ska tillhandahålla medlemmar med 

ljudboxar och fladdermusdetektorer för inventeringsärenden eller vid kretsaktiviteter.   
- Skog: Erbjuda skogs/inventeringskurser i hela länet samt erbjuda medlemmar, kretsar och 

lokala skogsgrupper sakkunnigt stöd i skogsärenden. 
 

2. Genomföra en årlig kretsundersökning och sammanställa en kretsrapport som fångar upp och 
presenterar information som möjliggör uppföljning av verksamheten i länet. 

 
3. Insatser för vilande kretsar och kretsar med få aktiva. T.ex. uppstartsträffar, återkommande 

marknadsföring riktad till kretsens lokalområde för att fånga upp nya aktiva medlemmar, 
erbjuda föreläsningar/workshops genom länsförbundets projekt ”pollinerande insekter” eller 
inventeringskurser lokalt för att inspirera till engagemang. Under 2023 ska minst två insatser 
genomföras.  

 
4. Koppla samman kretsstyrelser med nya medlemmar med hjälp av Riksföreningen intromöten 

som hålls en gång i månaden för nya medlemmar över hela landet. 
 

5. Genom relationsskapande med organisationer och skolor ska vi facilitera möjligheter till 
lokala samarbeten och initiativ för olika former av aktiviteter för nyanlända, med fokus på 
naturen som mötesplats för integration, lärande och välmående. Sprida information om 
länsförbundens projekt på andra språk än svenska.  


