
Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen Kronoberg 2008–2010 
 
 

Senast Naturskyddsföreningen Kronoberg skrev en utarbetad verksamhetsplan var för perio-
den 1998–2000. Under den perioden prioriterades följande verksamhetsområden: Att genom 
dialog med beslutsfattare, opinionsbildning och kunskapsspridande stärka skyddet av den 
biologiska mångfalden, arbeta för hållbart skogsbruk, ekologiskt jordbruk och delta i projekt 
som ”Mer natur där vi bor”, ”Fem ESS-metodiken” och ”Natursnokarna”. Hållbara energisy-
stem var också ett mål där särskilt energismart livsstil, bra miljövals-el och minskade trans-
portbehov samt uthålligt uttag av bioresurser lyftes fram. Ett tredje område som prioriterades 
var en hållbar livsstil och miljöanpassad konsumtion där projekt inom Handla Miljövänligt 
och Lättare packning-kampanjer var projekt som drevs. För tidsperioden 2008–2010 har ned-
anstående vision, mål och aktiviteter: 
 
Vi har den övergripande visionen: En ekologiskt hållbar utveckling i Kronobergs län där 
mänsklig och biologisk mångfald gynnas, naturvården förstärks och en levande landsbygd 
möjliggörs.   
 
Målet är att: Naturskyddsföreningen Kronoberg skall vara den ledande ideella kraften för ett 
hållbart Kronoberg. 
 

Verksamhetsmål 
 
För tidsperioden 2008–2010 har föreningen följande verksamhetsmål: 
 

1. Hållbar utveckling i Kronoberg 
2. Opinionsbildning, ex debattartiklar och seminari-

er 
3. Biologisk mångfald 
4. Naturvård 
5. Levande landsbygd 
6. Stöd till kretsar (information, utbildning, krets-

möten, hemsidors uppdatering). 
7. Påverka myndigheter, remisshantering 

 
 

Medel för verksamhetsmålens uppfyllelse: 
 

1. Driva miljö- och naturvårdsopinion i Kronoberg. 
2. Verka för samverkan och nätverksbildande där 

olika intressen kan tillvaratas. 
3. Fungerande kretsar i alla kommuner genom att 

stödja kretsarna i deras arbete med föreningsut-
veckling och medlemsvård. 

4. Erbjuda kretsar och medlemmar kompetensut-
veckling om natur och miljö.  

5. Utnyttja möjligheterna i miljöbalken. 
 

Aktiviteter för verksamhetsperioden 2008–2010: 
 



1. Opinionsbildande aktiviteter med inriktning mot t 
ex handla miljövänligt, klimat, trafik, vind, vatten 
och sol. 

2. Nätverksbildningar i särskilt aktuella händelser, 
inbjuda till seminarier med mera. 

3. En levande hemsida 
4. Utbildning och informationsinsatser, ex Lådan-

svarig på Huseby 
5. Kretsmöten 
6. Förlägga våra styrelsemöten ute hos kretsarna 
7. Familjeaktiviteter 
8. Stämmans program ska vara klart till jul för ut-

skick. 
9. Få igång kretsarna genom att få fram listor på 

dem med eventuella e-postadresser genom att 
blada in information i Sveriges Natur. Detta kan 
göras i samband med att information om Teater-
projektet drar igång. Skicka sedan brev med för-
slag på aktiviteter som de vill vi ska göra och 
med presentationer av vad vi vill göra i en aktuell 
fråga.  

10. Kontaktpersoner ifrån länsförbundet som är med 
på kretsarnas möten eller att vi hjälper till med 
exempelvis kassörskonsultering. Morötter för ak-
tivt deltagande i projekt eller arbetsgrupper ex-
empel skicka dem på utbildning, föreläsningar el-
ler seminarier.  

 
 


