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Verksamhetsplan Naturskyddsföreningen Kronoberg 2020-2021 
Vid riksstämman 2018 beslutades om följande prioriterade målområden för riksföreningen.  
 
Vilka målområden vill vi i länet prioritera? Var ligger våra kompetenser och 
intressen och hur sätter vi rimliga ambitionsnivåer?   
 
Målområde 1. Atmosfären – ren luft och begränsad klimatpåverkan 
 

Riksföreningens mål 
till 2022 

Länsförbundets 
strategi/aktivitet 

När? Ansvar 

Minskade och hållbara 
transporter 

   

Minskade utsläpp från 
konsumtion och 
produktion 

   

Hållbar 
energiförsörjning 

  Bengt Arnby 
Björn Martinsson 

 
 
Målområde 2. Landbaserade ekosystem – livskraftig natur i skog och mark 
 

Riksföreningens 
mål till 2022 

Länsförbundets 
strategi/aktivitet 

När? Ansvar 

Hållbart brukande och 
hållbar 
resursanvändning 

   

Skyddade och bevarade 
arter, populationer och 
värdefulla områden 

Yttranden och 
överklaganden till 
myndigheter. 
 

Kontinuerligt Mångfaldsansvariga i 
styrelsen. 
 

inventeringskurs  Mångfaldsansvariga i 
styrelsen. 

Kommunikation 
genom samverkansråd. 

Kontinuerligt  

 Restaurering av Osaby.   Smålands naturs arbete 
med Osaby. 

 Fem Ess-metoden  Sven Nilsson 
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Målområde 3. Akvatiska ekosystem – livfulla vatten från källa till hav 
 
Riksföreningens mål 
till 2022 

Länsförbundets 
strategi/aktivitet 

När? Ansvar 

Hållbart brukande och 
hållbar 
resursanvändning 

   

Skyddade och 
bevarade arter, 
populationer och 
värdefulla områden 

Yttranden och 
överklaganden till 
myndigheter. 
Kommunikation 
genom 
samverkansråd. 

Kontinuerligt Mångfaldsansvariga i styrelsen. 
 
 
 

 
Målområde 4. Människan – miljökloka människor i hållbara samhällen  
 
Riksföreningens mål 
till 2022 

Länsförbundets 
strategi/aktivitet 

När? Ansvar 

Ökad kunskap om och 
tillgång till naturen 

   
 

   
 

Främja lärande för 
hållbar utveckling i 
skolan 

Sprida SNF:s info och 
lektionsupplägg på 
hemsida och via FB. 

Kontinuerligt Webbansvarig (Johanna 
Mysjö) 
 
 

 
 

  

Hållbara 
konsumtionskulturer 

Stötta kretsarna Kontinuerligt  
 

Sprida info på FB och 
hemsida 

 Webbansvarig (Johanna 
Mysjö) 

Hållbar 
samhällsekonomi 
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Målområde 5. Föreningens resurser – en stark och inflytelserik organisation 
 
Riksföreningens mål 
till 2022 

Länsförbundets 
strategi/aktivitet 

När? Ansvar 

Stärkt medlemskraft Stötta kretsarna, lyfta 
dem på dagordningen. 
 
Bjuda in kretsaktiva till 
att närvara vid 
avgränsade delar av 
styrelsemöten. 
 
Mer digitala möten för att 
lättare ha samverkan 
mellan kretsarna 

 Mötesordförande 

Mer resurser till 
miljöarbetet 

 
 
 

  

Starkare mobilisering 
och vassare påverkan 

   

En stärkt global 
miljörörelse 

   

Trovärdig, synlig och 
inflytelserik 
kommunikation 

Vara synlig i media 
Vara aktiva på FB. 
 

  
Webbansvarig 
(Johanna Mysjö) 
Admin på FB (Johanna, 
Ann) 

 Ha roterande 
mötesplatser för 
styrelsemöten. 

  

Starkare ledarskap i en 
effektiv och kraftfull 
organisation 

Delta i riks 
fortbildningar. 

  

 
 
 


