
Så här fungerar Naturskyddsföreningen! 
Riksföreningen=alla medlemmar  

(Riksstyrelsen väljs på riksstämman.) 

• Styrelsen ansvarar för rikskansliet i Stockholm och Göteborg.  
• Styrelsen tillsätter generalsekreteraren, och chefsredaktören. 
• Kansliet bistår hela föreningen med sakkunskap, forskningsrapporter och lobbying på riksnivå m.m.  
• Kansliet står för Miljömärkningen Bra miljöval.  
• Kansliet utför marknadsföring, administration, ekonomi och medlemskommunikation på riksnivå.  
• Kansliets globala avdelning samarbetar över världen genom medel från Sida.  

Rikskansliet ger dig som medlem tillgång till: 
• expertkunskap 
• aktuella sammanställningar av den senaste forskningen i miljö- och naturfrågor 
• få hjälp av miljöjurister 
• service angående medlemskapet 

Genom att gå med i ett av våra nätverk kan du förkovra dig, och tillsammans med likasinnade kämpa för en hjärtefråga.  
Klimatet, konsumtionen, skogen t.ex.  

Länsförbunden= 24 föreningar 

(Länsförbundens styrelser väljs på länsstämmorna i april-maj.) 

I huvudsak ideellt arbete:  
• Förtroendevalda styrelser analyserar och planerar regional natur- och miljövårdsverksamhet.  
• Arbetsgivare och styrgrupper leder 10 regionala kanslier som arbetar med support och utbildning till kretsarna.  
• De samarbetar med andra organisationer, och styrorgan.  
• De skriver regionala remissvar, debattartiklar och uttalanden. 
• De driver natur- omställnings- och miljövårdsprojekt. 

Genom ditt länsförbund kan du som medlem: 
• genom styrelsen påverka beslut om miljö och naturfrågor gällande 

infrastruktur, och vård på läns- och regionnivå.  
Din regionala verksamhetsutvecklare kan supporta dig med 

• att starta en arbetsgrupp för en fråga du brinner för 
• att söka och driva projekt genom en krets eller ett länsförbund 
• utbildning, t.ex. föreningsteknik, kommunikation och ledarskap 
• hitta samarbeten åt dig med andra föreningar och organisationer 

Kretsar= ca 280 föreningar lokalt 

(Kretsarnas styrelser väljs på årsmöten i februari-mars.) 

Ideellt arbete: 
• Förtroendevalda styrelser samordnar och kommunicerar med medlemmar, med support från det regionala kansliet  
• De syns och påverkar i aktuella frågor lokalt, inom natur- miljö- omställning- och stadsplanering t.ex. 
• De leder natur-guidningar, utflykter och barnverksamhet. 
• De skriver lokala remissvar, insändare och debattartiklar. 
• De deltar i kampanjaktiviteter från Naturskyddsföreningens rikskampanjer 
• De idkar folkbildning genom att leda studiecirklar och kurser, ofta i samverkan med Studiefrämjandet. 
• De driver lokala projekt som vandringsleder, inventeringar ... och mycket mycket mer ...  

 Genom den lokala kretsen kan du som medlem: 
• påverka bevarandet av skogsdungen bakom huset 
• driva en kampanj för att få barnens skolor giftfria  
• synliggöra din kommuns miljöarbete  
• starta en arbetsgrupp 
• delta i aktiviteter, utflykter och föreläsningar t.ex 
• starta en studiecirkel 
• söka projektbidrag m.m. 
• samarbeta med andra föreningar och organisationer

Information från:  
Kansli Mälardalen


