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 Verka för att uppfylla Sveriges Naturskyddsförenings mål, framtidsstrategier och 
stadgar. 
 

 Att hålla fortlöpande kontakt med kretsarna, genom LÄNSNYTT och mail. 
Verksamhetsutvecklaren har en kontinuerlig kontakt beträffande IT-stöd m.m. 
 

 Att under året utreda och kanske prova ett ”Medlemsnytt” som riktar sig till alla 
medlemmar i länet. En ny kontaktkanal som kan sprida olika typer av information, 
inte minst runt de nätverk som börjar ta form, typ skogs- och klimat- nätverket, m.fl. 

 

 Under verksamhetsåret ordna en eller vid behov flera Länsträffar.  
 

 Länsträffen i Nässjö uttalade att Länsdelsträffarna kanske spelat ut sin roll och borde 
ersättas med mera tema-inriktade möten. Vår VU kommer också att träffa ett antal 
kretsar vilket gör att Länsförbundet får input även den vägen. 
Vi vill börja arbeta mot mera tema-inriktning och även se på digitala möjligheter. 

 

 Svara på remisser. 
 

 Bistå kretsarna på olika sätt, till exempel i övergripande juridiska frågor. 
 

 Representeras i arrangemang som ordnas av Riksföreningen, till exempel 
länsordförandekonferenser och kommunicera relevant information till kretsarna. 

 

 Representeras i styr- fokus- och samrådsgrupper m.m. där det är lämpligt.  
Länsförbundet vill under året utveckla samverkan mellan utsedda representanter och 
styrelsen och övriga kretsar, förslagsvis genom ett kontinuerligt informationsutbyte, 
genomgång vid någon tematräff eller liknande. Året avslutas med en skriftlig rapport 
från representanterna som biläggs Verksamhetsberättelsen inför stämman. 

 

 Ha en uppdaterad aktivitetskalender på hemsidan. 
 

 Att aktivt verka för fler länsövergripande aktiviteter under året. 
 

 Fortsätta stödja kretsar kring de digitala verktygen genom VU. 
 

 Administrera möjligheten för kretsarna att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter, gärna 
länsövergripande eller länsdelsgemensamt. 
 

 För vilande kretsar och kretsar som riskerar hamna i viloläge är Länsförbundets 
ambition att genom olika aktiviteter stödja till nystart, samgående eller andra sätt att få 
en levande verksamhet. 
 

 Fortsätta arbeta med Skogsnätverket och med ambitionen att få tydligare struktur på 
ytterligare nätverk typ Klimatnätverket. 

 

 Att i dialogen med riksstyrelse och rikskansli verka för att alla delarna i verksamheten, 
framför allt Kretsar och Länsförbund, kan få effektivare del av Rikskansliets 
kompetens och resurser. 

 
Ovanstående verksamhetsplan är styrelsens ambition, men avhängig av hur styrelsen 
kommer att se ut efter stämman. 


