
Verksamhetsberättelse 2022
Anställd   Kristina Keyzer, Verksamhetsutvecklare och projektledare VU

Clara Schultz, miljö-planhandläggare (hösten 2022)

Styrgrupp  Marianne Kahn, arbetsgivare Naturskyddsföreningen Uppsala län  
Karl-Axel Reimer, ordförande Naturskyddsföreningen Sörmland  
Anna Malmström, som efterträddes av Bengt Jönsson, ordförande 
Naturskyddsföreningen Västmanland 

Ansvarig tjänsteman för verksamhetsutveckling i Naturskyddsföreningens lokala föreningar 
i Mälardalen. 29 regionala och lokala föreningar. Kartlägger nuläge och identifierar 
utbildningsbehov i föreningarna. Tar fram utbildningsplaner med kompetensstärkande 
utbildningar för rörelsen. Initierar samarbeten med andra organisationer. Leder projektet 
Diplomutbildning för ideella ledare i hela landet på uppdrag av länsförbunden, LUFO. 
Faciliterar projektet God Politisk Påverkan - fortsättningen, som handlar om att utbilda 
medlemmar i hur miljöbalken kan användas för att påverka i lokalsamhället.
Ser till att verksamheten samspelar med förändringarna i samhället, och att de insatser 
som görs är aktuella och gör samhällsnytta på både kort och lång sikt. Jag representerar 
föreningen i fler samarbetsforum hos kommuner, länsstyrelser, och andra 
miljöorganisationer. Coachar, utvecklar och ger support till medlemmar både med och utan 
förtroendeuppdrag i förenings-tekniska och praktiska ärenden.

Inre verksamhet

Många möten hålls fortfarande digitalt, men det blir allt vanligare med konferenser och 
träffar på fysisk plats igen. Erfarenheten och vanan av att kunna ses hemifrån ger oss nya 
möjligheter att vara verksamma på ett effektivare och mer inkluderande sätt i många fall.  
Hybridmöten är vanliga nu. Vi ses både digitalt och analogt samtidigt. 

Jag deltar flera gånger i veckan på styrelsemöten kvällstid, mest digitalt men även på 
plats. Det ger mig en ständigt aktuell bild av verksamheten och jag kan hjälpa till snabbare 
och bättre när och där det finns behov. Den personliga relationen som skapas av att vi 
”ses” regelbundet gör att fler vänder sig till mig med frågor och uttrycker önskemål om 
support. Detta har tidigare varit svårt, att veta vad behoven är. Då skickade jag ut en årlig 
kretsenkät som blev inaktuell ganska snabbt. Den personliga dialogen som pågår idag är 
oslagbar när det gäller att snabbt hitta rätt och se synergier.

Under hösten fick jag en ny kollega, Clara Schultz miljö-och planhandläggare. Detta 
breddar utbudet i supporten länsförbunden erbjuder sina kretsar. Vi samarbetar väl, och vi 
lär oss båda mycket av varandras erfarenheter och kunskaper. Arbetet hon gör hakar bra 
in i det jag gör. Det ger mersmak, tänk vad vi skulle kunna åstadkomma med en person till!
 

Kansli Mälardalen



Ett urval av årets digitala och analoga aktiviteter under året.  
Planering, administration och genomförande (tillsammans med ideellt aktiva) av:

• Natur-mingel i olika varianter för länsförbunden.
• Kretskonferenser för länsförbunden i Mälardalen.
• Länsstämmor, Sörmland, Västmanland och Uppsala län.
• Support till kretsarnas årsmöten under våren 2022.
• Diplomutbildning för LUFO, Länsförbundens Utvecklings Forum.
• Lokala upptakter för rikskampanjer.
• Teknisk support för digitala och hybrid-möten under året.
• Deltagande i flera projektgrupper och länsförbundens utvecklingsforum, LUFO.
• Förenings-tekniskt stöd till kretsar och länsförbund. 
• Initiativ för uppstart av arbetsgrupper i kretsar och länsförbund.
• Support för initiativ till två nya kretsar. 
• Biologiska mångfaldens dag m.fl. aktiviteter.
• Deltagande vid rikskansliets webbinarier.
• Planeringskonferens med länsförbunden och riks.
• Planeringskonferenser länsförbund.
• Volontärsamordning inför riksstämman 2023 i Västerås.
• Klimatpsykologerna, webbinarium.
• Diverse projekt, hjälp med att söka finansiering och skriva projektplaner.
• Styrelseutbildningar för länsförbund och kretsar.
• Support studiecirklar med Studiefrämjandet.

Yttre verksamhet. Representation, ett urval.

- LONA-inspirationsdagar
- Arena Opinion frukostsamtal.
- PWC frukostwebbinarier om civilsamhället.
- Presenterat de regionala kanslierna på riks introduktionsdagar.
- Branschråd livsmedelsstrategi. Handlingsplan. Länsstyrelsen i Södermanland, Region 

Sörmland, LRF.
- Det regionala skogsprogrammet, Uppsala län.
- Länsstyrelsen åtgärdsverkstäder för miljömål inom ekosystem och biologisk mångfald.
- Tankesmedjan för friluftsliv.
- Friluftslivets år: projektmöten, ansökningar och webbinarier.
- Västmanlands länsstyrelse, om föreningslivet.
- Centrum för Naturvägledning, SLU, diverse webbinarier.
- I panel på Arvsfondens seminarium Organisering av ideellt arbete.

Samarbeten, ett urval.
Fältbiologerna, Rikskansliet, Studiefrämjandet, Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland 
och Sörmland, Hembygdsföreningar, Hemslöjdsföreningar, Upplandsstiftelsen, museer och 
bibliotek, Ideell Arena, Volontärbyrån, kommuner i länen, övriga länsförbunds regionala 
kanslier, Stolt mat i Sörmland, Naturskolor, Postkodlotteriet med flera. 

Utbildning och utveckling.
Egna studier, kurser och omvärldsbevakning. Det ideella engagemanget och 
professionalisering. Lär dig skapa & leda workshops – workshopdesign & facilitering. m.fl.
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