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Utkast till Verksamhetsplan 2016
Vi står fortfarande mitt i arbetet att komma framåt i arbetet efter vår omorganisation men
sakta men säkert är vi på väg framåt. Vårt viktigaste arbete är fortfarande föreningsutveckling
och ambitionen är att få igång en verksamhet som bygger på aktiva medlemmars engagemang
och ett nära samarbete med kretsarna i länet. Genom förstärkningen med ett regionalt kansli
tillsammans med Örebro län har vi idag större möjligheter att bedriva ett mer aktivt arbete
som inte bara grundas i ideellt engagemang.
Vi har under förgående år arbetet på att få en bra kontakt med samtliga kretsar och det arbetet
har gett resultat och vi kommer att fortsätta att lägga stor kraft här. Inom föreningsutveckling
kommer verksamheten även att bestå av utbildningar och kurser för att stödja, ta tillvara och
locka våra medlemmar att intressera sig för våra prioriterade områden.
Verksamhetsmål
Övergripande verksamhetsmål för 2016 är följande (tillsammans med kretsar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minst 20 deltagare i aktiviteter/kurser/utbildningar
Minst 10 aktiva medlemmar i länsförbundets ”arbetsgrupper” (de områden vi ska satsa
på)
Minst 10 artiklar och inslag i media
Stärkt samarbete med aktörer utanför Naturskyddsföreningen
Minst 10 naturguider/naturvägledare/natursnoksledare deltar i kurser/utbildningar
Minst fem aktiviteter under Miljövänliga veckan
Intensifiera arbetet med ”ett starkare länsförbund”
Svara på alla remissförfrågningar som kommer in och stötta kretsarna med detta arbete
Hjälpa till att starta upp integrationsverksamhet i de kretsar som önskar

Föreningsutveckling
Kretsbesök
Under 2015 besöktes de flesta av länets aktiva kretsar. Detta har varit mycket uppskattat och
avsikten är att fortsätta besöka kretsarna i anslutning till styrelsemöten och stötta upp vid
aktiviteter. I skrivande stund har vi fått besked om att Eda kommer att lägga ner sin
verksamhet då man inte får ihop en styrelse. Sedan tidigare saknas även kretsar i Filipstad och
Storfors. Detta är en utmaning, inte bara för Värmland, då det är svårt att få aktiva
medlemmar till styrelsearbete och andra engagemang.
Samarrangemang
Under året kommer vi att verka för att öka antalet samarrangemang. Lillerudsdagarna kan
vara ett bra samarrangemang liksom Vänerdagen. Utöver detta finns möjligheter till
samarrangemang genom skogsgruppen, kemikalienätverket och Handla Miljövänligtnätverket. Kretsarna har vid våra besök sagt att två länsgemensamma arrangemang under året
kan vara rimligt att orka med, där ett är i samband med Miljövänliga veckan.
Medlemsvärvning
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Vi skall vara aktiva och utåtriktade genom att marknadsföra våra aktiviteter på ett tydligt sätt
såväl före som under aktiviteten.
Förutom att synas och värva medlemmar under våra aktiviteter kommer vi även att aktivt gå
ut för att värva medlemmar minst en gång per år och då vara där enbart för att synas och prata
med allmänheten.
Kommunikation
Sedan ett par år ges inte Värmlandsbladet ut längre. Det har varit upp till diskussion om detta
skall återupptas eller om vi snarare skall använda våra sociala kanaler såsom Facebook och
hemsidor. Det ena utesluter inte det andra men arbetet med att förbättra utåtriktad
kommunikation kommer att fortgå. Exempelvis bör även kretsarnas aktiviteter presenteras på
länets Facebook-sida.
Kommunikation om föreningens verksamhet bör också ske genom debattartiklar i de
regionala tidningarna samt om möjlighet ges via radio och TV. En tydligare strategi för hur
detta skall ske bör tas fram under året. Bland annat bör vi tydliggöra exempelvis hur vi kan
använda debattartiklar i samband med olika arrangemang, såväl regionala som nationella.
Styrelsearbetet
Under året skall en ny arbetsordning för styrelsen tas fram för att förbättra det interna och
externa arbetet. En tydlig rutin för styrningen av arbetet inom det regionala kansliet skall
också tas fram. Det är viktigt att resurserna där används så effektivt som möjligt.
Aktiviteter / projekt
Värmlands Naturguider och Natursnoksverksamhet
Kretsarna har även här uttryckt önskemål om utbildningar för naturguider / naturvägledare.
Detta ska styrelsen titta vidare på och försöka genomföra under året.
Handla miljövänligt och Miljövänliga veckan
Länsförbundet fortsätter att arbeta med de aktiviteter och kampanjer som utgår från riksföreningen, framför allt i syfte att underlätta arbetet för kretsarna ytterligare så att det ska vara
så lätt som möjligt för alla som vill delta i länet.
Representation i regionala och nationella grupper
Ambitionen är att styrelsen skall vara representerad på minst de två
länsordförandekonferenserna varje år liksom upptakt för miljövänliga veckan och liknande
arrangemang. Dessutom bör ambitionen vara att länet är representerat på riksstämma och
rikskonferenser.
Under 2015 fanns representation bland annat i Länsstyrelsens klimatråd,
Viltvårdsdelegationen och Vänerns vattenvårdsförbund.
I vilka sammanhang vi ska/bör vara representerade ska utredas vidare under 2016.
Kurser/Utbildningar
Vi kommer att erbjuda kurser och utbildningar för våra aktiva i länet. Det som efterfrågats är
framför allt naturvägledare / naturguider men flera kretsar har också önskan att arbeta med
integration. Länsförbundet har inte på ett par år genomfört kretskonferenser. Ambitionen är
att genomföra en sådan under hösten 2016.
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Beroende på vilka önskemål som skogsgruppen har kan det bli aktuellt med utbildningar även
inom detta område.
Regionalt viktiga frågor
Skog
Skog är och kommer alltid att vara ett prioriterat område i Värmland. Vår skogsgrupp finns
och träffas och vårt mål är att utöka den ytterligare. Under året kommer en delegationsordning
tas fram för skogsgruppen, dvs ett ramverk för vad de kan fatta beslut om och uttala sig om
publikt.
Vänern, vattenvård och strandskydd
Ambitionen är att göra ett samarrangemang kring Vänerdagen men även att deltaga i olika
regionala grupper avseende dessa frågor. Hur och vilka kommer att diskuteras.
Rovdjur
Framför allt varg är en av de sakfrågor vi kommer att få arbete mest med i slutet av året i och
med att det är då licensjakten blir aktuell. Regeringen har utfärdat en förordning om
Viltförvaltningsdelegationer för att få ner besluten på lokalnivå och på så vis skapa en bättre
förankring av rovdjursförvaltningen i länet.
Länsförbundet kommer också att erbjuda föreläsningar om våra rovdjur i länet för att höja
kunskapen samt att ge en större förståelse för varför dom är viktiga i våra skogar samt för att
stärka våra kretsar i hur de kan hantera frågan som tidvis är ganska besvärlig i och med de
starka känslor som svalla upp.

Karlstad den 10 april 2016
För Naturskyddsföreningen Värmland gm
………………………………
Mikael Rosén
Ordförande

