Förslag
Verksamhetsplan 2021 förslag till länsstämman 28 april 2021
Föreningens verksamhetsplan är en regional tillämpning av Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi
som omfattar fem mål med underliggande delmål och ska vara en tydlig del av vår verksamhet mellan
2019 och 2022. Verksamhetsplanen 2021 lägger särskild vikt vid tre av målen: Landbaserade respektive
Akvatiska ekosystem (målområde 2 och 3) samt Föreningens resurser (målområde 5).
Mål för 2021:
 Ekonomi i balans
 Personalen är nöjd med sin arbetsinsats och arbetssituation.
 Driva länsövergripande projekt. Projekten pågår med goda resultat och drivs med en strävan
att leva vidare i verksamheten. Projekten utvärderas och avslutas så att erfarenheter tas
tillvara och bidragsgivare får nödvändiga underlag.
 Fortsatt samverkan/drivande av nätverk såsom Rosnätverket, Hopajola, klimatnätverket,
Skogsnätverket, vattennätverket, Aktion Rädda Vättern etc. till stöd för natur och miljö.
 Öka medborgarnas intresse för natur- och miljöfrågor och ökat medlemsantal.
Genom att:
o Delta i externa arrangemang.
o Utveckla verksamheten på sociala medier och hemsidan
 Kretsarna anser att NFÖL är en bra stödjande, driver en stimulerande verksamhet som
samordnar kretsarnas verksamhet.
Genom att:
o Ta ansvar för det regionala kansliet med verksamhatsutvecklare och projektanställda
och dessutom att finansiera en kommunikatör på det regionala kansliet. Detta
innebär även arbetsgivaransvar för styrelsen.
o ansvara för ett ”snoklok” som inspirerar befintliga och potentiella
Natursnoksgrupper i Örebro, Värmlands och Östergötlands län
o utbilda och stötta kretsarna i användandet av sociala medier
o stödja kretsarna i deras medlemsvärvning
o besöka kretsarna och ha en kontaktperson i styrelsen till varje krets
o tydliggöra länsförbundets och upplysa om rikskansliets resurser för kretsarna
o fungera som idébank för kretsarna genom att samla in goda exempel från övriga
kretsar, riks, “systerorganisationer”, NFÖL m.fl.
o driva projekt i hela länet
o arrangera kretskonferens och länsstämma
o arrangera verksamhetskonferens för styrelsen och kretsordförande.
 Svara på remisser, som skogsutredningen och strandskyddsutredningen mm.

Aktiva projekt under 2021
Våtmark & Vatten
Lärande vatten
Lärande vatten – musslor
Samlad kraft Luften är fri
Samarbete med Livsstilsmottagningen Karlskoga
Språka mellan tallar

