
Naturskyddsföreningen Uppsala län

Verksamhetsplan 2020  
Naturskyddsföreningen i Uppsala län ska arbeta utifrån riksorganisationens framtidsstrategi. 
Årets prioriterade målområde är nummer fem. En stark och inflytelserik organisation. 
Ambitionen är att öka genomslagskraften för den stora förening som Naturskyddsföreningen 
är och växa som folkrörelse.

Styrelsen 
Styrelsen ska ha regelbundna möten. Styrelsen ska representera föreningen och utse en 
kontaktperson för varje krets i länet. Styrelsen kommer att ha kontinuerlig uppföljning.

Styrelsen ska utveckla formerna för hållbart engagemang i Naturskyddsföreningen 

Styrelsen ska ta fram en kommunikationsplan 

Styrelsen ska utveckla ledarskapet för föreningen på regional och lokal nivå och ha 
samarbete med Studiefrämjandet.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi.

Anställd 
Länsförbundet kommer att ha en verksamhetsutvecklare anställd på en anställningsgrad om  
100 procent (tjänsten delas med andra länsförbund). Styrelsen utser inom sig den person 
som har ett löpande arbetsgivaransvar 

Medlemmar  
Målsättningen är att öka antalet föreningsaktiva medlemmar och öka andelen medlemmar 
som är medlemmar en längre period. Tillsammans med kretsarna ska ett mer aktivt arbete 
att värva intresserade medlemmar göras i samband med aktiviteter eller på platser där miljö- 
och naturengagerade människor finns.

En stärkt medlemskraft är viktig. Fler medlemmar ska kunna känna att de bidrar till 
föreningens arbete, oavsett om det är praktiskt, eller med goda idéer. Ett 
intresseanmälningsbrev har mejlats till alla medlemmar för att kunna förbättra vårt ledarskap 
och förhoppningsvis hitta intresserade medlemmar som kan tänka sig var med i kommande 
styrelse.

Kompetensutveckling 
För att öka kompetensen och kunskaperna hos föreningens medlemmar ska länsförbundet 
bjuda in medlemmar som har spetskompetens, tex forskare eller praktiker i olika branscher 
att ideellt bidra med sin specialistkunskap. Dessa träffar kan komplettera kretsarnas möten 
och bli en ny form av mötesverksamhet där medlemmar kan bidra med sitt engagemang i ett 



lite mindre men mer populärvetenskapligt format. Styrelsen utser en eller två samordnare 
som håller i projektet det första året.

Opinionsbildning och påverkansarbete  
En starkare mobilisering och en vassare påverkan är ambitionen under 2020. Fokus ska 
ligga på mobilisering och påverkan genom att synas i medierna samt påverka politiska beslut 
i hela länet. Det är också viktigt att kommunicera gentemot de egna medlemmarna, därför 
ska medlemskommunikationen utvecklas.

Vi ska ha en trovärdig, synlig och inflytelserik kommunikation.

Personer som är aktiva i Naturskyddsföreningen och som bidrar starkt ska lyftas som 
förebilder.

Följande sakområden är prioriterade under 2020: klimatfrågor, biologisk mångfald, kunskap 
om naturen i Uppsala län, att fler upptäcker naturen, miljömålen/situationen i Uppsala län,  
Agenda 2030 och kärnavfallslagring i Forsmark.

Följande aktiviteter är särskilt prioriterade: kretskonferens för medlemmar med tema klimat 
och vatten, naturguidningar för medlemmar, naturvandringar för medlemmar och 
styrelserepresentanters deltagande i länsstyrelsens klimatråd. 
 
Uppmärksamma Biologiska mångfaldens år: bjuda in EEB (European enviromental Bureau) 

Internationellt arbete  
Under året planeras ett internationellt styrelseseminarium under hösten i samarbete med 
IUCN (International Union for Consvervation of Nature) för att få mer inspiration till 
föreningsutveckling.  

Natursnokar  
Ambitionen är att alla kretsar i länet ska ha natursnokar. Länsförbundet ska underlätta för 
kretsarna att komma igång med arbetet. 

Länsstyrelsens Miljö- och klimatråd 
Länsförbundet är representerat i rådet. 

Fältbiologerna  
Länsförbundet ska ha kontakt med Fältbiologerna och ställa upp med stöd om Fältbiologerna 
behöver oss. 

Studieförbund 
Länsförbundet ska ha en kontaktperson gentemot Studiefrämjandet, som också säkerställer 



att kretsarna har information om hur studiecirklar och evenemang kan stödjas av 
studieförbundet.


