
 
 

Verksamhetsplan 2022 

Vår verksamhet 

Enligt stadgarna ska föreningen  

 - stödja och utveckla kretsverksamheten 

 - inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning 

 - samordna kretsarna i det regionala natur- och miljövårdsarbetet 

Stödja och utveckla kretsverksamheten, görs idag främst ekonomiskt med 

bidrag till programblad, föreläsningar och naturvårdsåtgärder. För att samarbetet 

mellan kretsarna och länsförbundet ska vidareutvecklas och stärkas och medlen 

fördelas rättvist håller sig länsförbundet informerad om kretsarnas verksamhet. 

Kretsarnas program läggs in på länsförbundets hemsida. För att informationen 

på hemsidan ska vara korrekt informerar kretsarna länsförbundet om ändringar 

och aktiviteter utöver planerad verksamhet. 

Inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning, under åren 

kansliets verksamhet varit tillgänglig för kretsar och länsförbund har samarbetet 

mellan de fyra länsförbunden i Västra Götaland och Halland stärkts. Detta har 

varit positivt för kretsarna i länen då utbudet av utbildningar har ökat och med 

det även tillfällen att träffa och lära känna deltagare från andra kretsar och 

länsförbund. Regionkansliet kommer som tidigare år inventera utbildnings-

behovet tillsammans med länsförbunden och kretsarna, som sedan samarbetar 

om utbildningsinnehåll. Länsförbundet utser en utbildningsansvarig som arbetar 

aktivt tillsammans med regionkansliet, kretsarna och Studiefrämjandet.  

 Planering för 2022 pågår. Föreningen ser fram emot att fler utbildningar och 

föreläsningar kan ske fysiskt, så att föreningens medlemmar får tillfälle att 

träffas och skapa nya kontakter. Kansliet kommer även i fortsättningen att spela 

in föreläsningar och utbildningar om föreläsarna ger tillstånd och dessa kommer 

att finnas tillgängliga på kansliets YouTube kanal.  

Länk: https://www.youtube.com/channel/UC1n272XVSvPsO7COH-dZMMA 

Så här ser planeringen ut för året: 

Kretsaktivitet i Södra Älvsborg, planeras och preliminär tidpunkt är maj/juni. 

Tanken är att entusiasmera gamla och nya aktiva, dela med sig av tankar och 

idéer för att få ny energi. Föredrag, exkursioner med mera kommer att ingå.  

https://www.youtube.com/channel/UC1n272XVSvPsO7COH-dZMMA


 
 

Boråskretsens seminarium om invasiva arter, seminariet (som sponsras av 

länsförbundet) vänder sig inte bara till aktiva utan även till personer som arbetar 

med problemen. Evenemanget kommer att innehålla en utställning följt av 

föreläsningar, information och en frågestund. 

Kretskonferensen, kommer att äga rum någonstans i Skaraborg, tema inte helt 

bestämt men klimat – jordbruk kan ingå. 

Skogswebbinarierna, fortsätter under våren med olika föreläsare och teman. 

Natursnoksläger, i skrivande stund har inget datum bestämts för sommarens 

läger. 

Natursnoksledarutbildningar, en av dessa kommer att äga rum i april i 

Göteborg.  

Artrika vägrenar, webbinarium planeras med Trafikverket. 

Signalartskurs, i vår med Sebastian Kirppu 

Energi, kärnkraft, vindkraft, föreläsningar med bland andra Tomas Kåberger 

Hållbar mat, från föreläsningarna som genomfördes under hösten kommer 

materialet att redigeras och mejlas ut till kretsarna. 

Riks kampanjer under året blir bland annat: ”Småskaligt fiske”, 

skogskampanjen med kampanjträffar ”Låt skogen leva” och MVV tema ”Eko-

frukost”. 

Under våren har både kansliet och enskilda kretsar klimatseminarier med 

kyrkan. I ett av kansliets klimatseminarier med kyrkan ingår ett 

panelsamtal om skog. 

Eftersom det är valår kommer olika valaktiviteter att planeras i kretsarna 

Kvarvarande önskemål är gruvverksamhet med inriktning på föreningens 

gruvpolicy och rovdjur. Länsförbundet arbetar även vidare på de prioriterade 

områdena sötvatten, kemikalier och ”Boträd för örnar”.  

 

 



 
 

Samordna kretsarna i det regionala natur- och miljömålsarbetet, samarbete 

mellan kretsarna finns och aktivitetsnivån har ökat.  

Aktiviteter och föreläsningar sprids mellan kretsarna och kretsarna samarbetar 

mer med varandra. Länsförbundet arbetar vidare med att vara en 

sammanbindande länk och fortsätter att under 2022 lägga in kretsarnas 

programverksamhet på länsförbundets hemsida. 

Föreningen (länsförbundet) ska under året fortsätta samarbetet med andra 

organisationer och även öka antalet samarbetspartner. I detta ingår att fortsätta 

delta på det årliga mötet med Länsstyrelsen och den nya landshövdingen (när 

denne blir tillsatt), samt öka samarbetet med Studiefrämjandet och 

Västkuststiftelsen. Föreningen har haft utökade samtal med Länsstyrelsen och 

Västra Götalandsregionen om miljömål, hållbarhetsmål samt Agenda 2030. 

Under flera år har föreningen deltagit i diskussionsgrupper med Skogsstyrelsen 

men har lämnat ”Åtgärdsgruppen för levande skogar” då Skogsstyrelsen inte har 

visat intresse för hur miljömålet ”Levande skogar” ska kunna uppnås.  

OBS! Fler förslag på utbildningar och aktiviteter tillkommer under året. 

 


