
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020,  
fram till Länsstämma 2021 
 
 

Bakgrund 
På grund av sjukdom m.m. är styrelsen decimerad. 
 
Löpande verksamhet 
Vi hanterar de ärenden som kommer in och agerar i de fall som påkallar någon form av 
handläggning. 
 
Omvärlden 
Vi informerar kretsarna via ”Länsnytt” och hade den 24/9 en uppdaterad adresslista som 
nådde samtliga kretsar. 
 

Styrelsen deltar via Marianne Frick och Lasse Lindfors i de nationella möten som berör 
Länsförbundet, typ Länsordförandekonferenser, möten runt organisation, regionkanslier 
och resursfördelning m.fl.  
Länsförbundet driver sen länge linjen att resurserna för regionkansli borde fördelas till de 
länsförbund där regionkanslierna inte fungerar 
 

Länsförbundet arbetar fortsatt utan förändring genom valda representanter i de 
fokusgrupper på Länsstyrelsen och i andra sammanhang som ligger inom vårt arbetsfält.  
 
Det kommer med jämna mellanrum information om kommunernas vilja till förändringar – 
eller attacker på - av strandskyddet. Inom Länsförbundets styrelse följer Marita Melin frågan. 
 
Projekt under utveckling 
Dialogen Länsförbund - kretsar och dialogen mellan kretsar är troligen i behov av förnyelse, 
inte minst mot bakgrund av pandemin. Styrelsen avvaktar Länsstämman 2020 innan nästa 
steg eventuellt tas. 
 

Vår kommunikation utåt och våra hemsidor varierar i kvalité. 
Styrelsen har därför skissat på ett länsövergripande projekt där hemsidorna lyfts 
kvalitetsmässigt och där kretsarna får stöd i detta.  
Därmed skulle hemsidorna kunna utgöra en bottenplatta för kommunikation ut till 
medlemmar och allmänhet och även underlätta kontakten mellan kretsar. 
Styrelsen avvaktar nu utfallet av samtalen runt resursfördelning innan ett eventuellt beslut 
tas tillsammans med kretsarna. 
 
Länsstämma 2021 
Planeras stadgeenligt att gå i början av Mars, och med nuvarande pandemiläge blir den 
troligen digital. Accepterar kretsarna ett öppet utrymme under tak, typ dansbana, öppen 
maskinhall el. liknande kan det vara ett alternativ. 
Fram till länsstämman ligger fokus hos styrelsen på det löpande frågor samt arbetet med 
hur vi skall vitalisera vår interna kommunikation och därmed förbättra samarbetet mellan 
kretsarna och mellan länsförbund och kretsar.  


