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                                                                                                           ”Föreningens ändamål är att väcka och 

                                                                                                             underhålla kärlek till vår svenska natur 

                                                                                                             och arbeta för dess skyddande” 

                                                                                                            (§1 i Skaraborgs läns Naturskyddsförenings                                                                                                                                                                               

                                                                                                            stadgar 1909)   

 

 

 

Verksamhetsplan för Skaraborgs Naturskyddsförening (SkbNF) 
SkbNF är en paraplyorganisation inom Naturskyddsföreningen där 15 kretsar i gamla 

Skaraborgs län ingår. SkbNF ska samverka med och stödja kretsarna i deras arbete och 

engagemang samt skapa gemensamma tillfällen (exkursioner och kretskonferenser) för 

kretsrepresentanter att träffas. SkbNF är självständigt i beslut och verksamhet och ska vara 

med och utveckla föreningen samt arbeta för att uppnå Naturskyddsföreningens långsiktiga 

mål. Varje år hålls kretskonferens samt länsstämma, då värdskapet cirkulerar mellan 

kretsarna. Vid länsstämman redovisas den planerade verksamheten för det kommande året. 

 

Föreningsutveckling - SkbNF ska arbeta för att stärka samarbetet med andra länsförbund 

inom regionen och samverka med andra länsförbund kring gemensamma ärenden och 

problemställningar (t ex Väner- och Vättersamverkan). SkbNF ska också stödja kretsarna 

samt öka engagemang och medlemsantal. SkbNF ska samordna kretsarnas representation före 

och under riksstämman samt vid andra möten. SkbNF ska också söka nya sätt att nå fler nya 

medlemmar samt vara öppen för nya typer av engagemang. 

 

Naturskyddsföreningen Väst är numera samordnare för länsförbunden i Västra Götalands 

och Hallands län och kansliet ligger i Göteborg. SkbNF ska aktivt delta i styrgruppsmöten och 

andra gemensamma aktiviteter. 

 

Ledarskap - styrelsen ska arbeta effektivt - kompetens och engagemang får styra. Bred 

kompetens i styrelse liksom bred geografisk representation eftersträvas. Utbildning upp-

muntras och bör initieras. SkbNF ska vara representerad vid träffar med landets länsord-

förande liksom på rikskonferens och riksstämma. 

 

Samverkan - SkbNF ska aktivt verka för att samverkan sker mellan SkbNF och kretsarna, 

mellan olika kretsar och mellan SkbNF och närliggande länsförbund (Västra Götaland, Väner- 

och Vättersamverkan). Samverkan bör också ske med andra organisationer. Föreningen ska 

också verka för att kretsarna använder Studiefrämjandet som sitt studieförbund. 

 

Ekonomi/Finansiering - SkbNF ska bevaka föreningens fastigheter och ekonomiska medel 

samt verka för att söka bidrag från riksföreningen och från externa givare. 

 

Sakfrågor - SkbNF ska öka kunskapen i sakfrågor samt vara remissinstans och kunna initiera 

ärenden inom natur- och miljövårdsområdet samt då så krävs överklaga ärenden.  
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Fyra ”hjärtefrågor”arbetar SkbNF speciellt med: MINERALLAGEN OCH 

GRUVPOLITIKEN, VINDKRAFT, VATTEN och STRÄNDER, VÄNERN OCH 

VÄTTERN samt BIOLOGISK MÅNGFALD I KULTURLANDSKAPET. Föreningen har 

intensifierat engagemanget i vattenfrågor och strävar efter att vara representerade i samtliga 

vattenförbund i Skaraborg.  

 

Kommunikation - SkbNF ska skapa opinion och ge information i natur- och miljövårds-

frågor samt försöka öka kännedomen om föreningen. Den kunskap och metodik som finns 

idag ska utvecklas och få fler att agera i större utsträckning. SKARABORGSNATUR ges ut 

årligen. HEMSIDAN på Internet ska hållas levande och aktuell. SkbNF vill verka för att 

samtliga kretsar också har en sådan hemsida. Att synas i media och ute i samhället gör på sikt 

att vi blir fler medlemmar och fler aktiva. Vi måste engagera fler unga människor samt skapa 

god kontakt med Fältbiologerna. Internt kommunicerar SkbNF via nyhetsbrev och per e-post 

samt på Naturkontakt. 

 

Planen revideras av stämman 


