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Frågor till kretsarna för att fånga upp aktiviteter och önskemål 

Syfte: Få ett samlat grepp om den viktiga verksamhet som kretsarna genomför, för att 
möjliggöra informationsspridning, ökat deltagande på aktiviteter, samt maximalt stöd från 
länsförbundet till kretsarna (inkl. möjliggöra för kretsarna att dela med sig av önskemål 
och idéer kring dynamiskt stöd från länsförbundet till kretsarna). Stärka och underbygga 
länsförbundets arbete  

Bakgrund/underlag: Inför perioden 2019-2022 antog Naturskyddsföreningen (riksnivå) en 
Framtidsstrategi  som beskriver föreningens vision och roll på samhällsarenan. 1

Framtidsstrategin ersätter Verksamhetsriktlinjerna. Framtidsstrategin innehåller 
föreningens prioriterade verksamhetsområden, som beskrivs i fem övergripande 
målområden. Dessa målområden konkretiseras genom att brytas ned i 17 delmål. 
Framtidsstrategin är ett resultat av beslut taget vid Riksstämman, det vill säga 
Naturskyddsföreningens demokratiskt beslutande organ.  

Som exempel på hur detta kan bli i praktiken, se på nästa sida sammanställningen från vår 
planeringskonferens. Förslagsvis visas inte denna bild för kretsarna. Detta för att 
möjliggöra så fri input som möjligt från kretsarna. Inte för att undanhålla information. 

Frågor till kretsarna: 

➢ Lista de återkommande aktiviteter och arbetsgrupper ni har i kretsen, och lägg in 
dem under respektive tema nedan.  

1. ATMOSFÄREN: Ren luft och begränsad klimatpåverkan  
2. LANDBASERADE EKOSYSTEM: Livskraftig natur i skog och mark 
3. AKVATISKA EKOSYSTEM: Livfulla vatten från källa till hav  
4. MÄNNISKAN: Miljökloka människor och hållbara samhällen  
5. FÖRENINGENS RESURSER: En stark och inflytelserik organisation 

Exempel på detta kan vara en föreläsning i vattenvård; denna noteras förslagsvis under 
”Livfulla vatten från källa till hav”, som berör akvatiska ekosystem. En intern 
styrelseutbildning noteras förslagsvis under ”Föreningens resurser”. 
Natursnoksaktiviteter noteras förslagsvis under ”Miljökloka människor och 
hållbara samhällen” (se exempelvis delmål 4.1)  

➢ Lista i vilka externa sammanhang personer från kretsens styrelse representerar 
kretsen. (Ex: kommunens klimatarbete, vattenvårdsförbund, andra föreningar). 
Dvs. sammanhang där styrelseledamöter sitter med i sammanhang som tydlig(a) 
representant(er) för kretsen.  

➢ Vad önskar er krets för stöd från Länsförbundets styrelse?  
Ge exempel på 

o … tillfälle(n) då ni fått bra stöd (ex. att genomföra en aktivitet, ge bidrag, 
utbildning, etc.)  

o … tillfälle(n) då ni hade önskat mer stöd från länsförbundets styrelse 
o … förslag på hur länsförbundets styrelse kan hjälpa just er krets i erat 

arbete 

 https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/1

naturskyddsforeningens_framtidsstrategi_2019-2022.pdf 
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Använd gärna exempel från vår sammanställning som ett sätt att sätta igång funderingarna 

och inputen från kretsarna ☺  
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