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Styrelsen för Naturskyddsföreningen Uppsala län Ideell verksamhet inom miljö, och naturvård i länet

Varje ledamot i styrelsen är kontaktperson, en 
länk, mellan ideell verksamhet* inom miljö och 
naturvård i länet, och de resurser som 
Naturskyddsföreningen erbjuder för att optimera 
dessa insatser. 


Ledamoten följer, och håller kontakt med sin 
krets, projekt, och/eller verksamhet i länet. 

De som verkar ideellt kan via sin kontaktperson i 
Naturskyddsföreningens styrelse få reda på vilka 
resurser som erbjuds dem från 
Naturskyddsföreningen. 

• Samarbeten och samverkan

• Mötesplats och kunskap

• Inspiration och sammanhang 

• Expertkunskap från sakhandläggare

• Finansiella bidrag

• Projektplanering 

• Coachning

• Utbildning 

• m.m.

Ordinarie styrelsemöten: 


Ledamöterna presenterar den aktuella statusen 
för den verksamhet de bevakar för resten av 
styrelsen. På så sätt får alla en delad helhetsbild 
av läget i länet. 


Från detta perspektiv kan styrelsen samordna 
behov, ta beslut om projektbidrag osv.

Tider för de ordinarie styrelsemötena finns 
annonserade på hemsidan, med information om 
när styrelsen tar beslut osv. De är planerade 
halvårsvis i förväg.


Här finns det möjligt att göra inspel genom sin 
”egen” ledamot, eller genom att be att få bli 
adjungerad. Vid relevanta tillfällen läggs ett 
utdrag från protokollet ut på hemsidan.

Övriga möten kallas till efter behov.

Till dem kommer endast de som är berörda, eller 
har ett speciellt intresse. 

Det kan till exempel vara möten för:

• Diskussioner

• Information

• Fördjupning i ett ämne

• Planering

Till vissa av dessa möten bjuds länets 
medlemmar in. Mötena redovisas också på 
hemsidan. 


Ibland är dessa möten interna, som t.ex vid 
verksamhetsplanering, och när man gör ett urval 
av projektbidrags-mottagare.

Konferenser, frukostmöten (kurser). 


Här kan styrelsen facilitera folkbildning och visa 
uppmuntran och ge inspiration till de ideellt aktiva 
genom att erbjuda intressanta mötesplatser.

Här kan man komma och ”känna” på föreningen, 
knyta kontakter, hitta nya samarbeten, få och ge 
inspiration och kunskap.

Förklaring: * Ideell verksamhet

Ideell verksamhet inom miljö och naturvård i länet syftar i första hand på verksamhet som pågår i 
kretsarnas regi. I kommunerna pågår dock mycket annat miljö-, och naturvårdsarbete som drivs av 
andra aktörer, dem vill vi gärna samarbeta med. Kretsstyrelserna är i första hand de som ska äga dessa 
samarbeten, och i de fall kretsstyrelserna avböjer kan länsförbundet ta vid.  Naturskyddsföreningen har 
formulerade värderingar och strategier, och så länge de sammanfaller vill vi samarbeta med så många 
som möjligt.


