
 

 

 
Verksamhetsplan 2018  

Vi vill: 
● Få fler aktiva 
● Initiera fler samarbeten 
● Återuppliva det lokala Handla miljövänligt-nätverket för ökad konsumentmakt 
● Aktivt arbeta för ökad mångfald och inkludering 
● Bli mer aktiva i samhällsdebatten, särskilt inför höstens val 
● Främja och stimulera natur- och miljövård 

 

Förslag på hur vi kan nå målen: 

Fler aktiva 
● Fråga medlemmar, nya och gamla, hur de vill engagera sig 
● Anordna en förutsättningslös medlemsträff/fika 
● Dela information/nyheter med jämna mellanrum på hemsida och Facebook 
● Utbyte av kunskap genom samarbeten 
● Fortsätta stötta projektet “Schysst sommar och vinter” och bjuda in deltagarna 

till kretsarbetet 

Fler samarbeten 
● Fältbiologerna 
● Omställningsnätverket 
● JORF 
● Grönt Samskapande 
● Studiefrämjandet 
● Utökad dialog och samarbeten med andra kretsar i 

Jämtland/Härjedalen/Västernorrland 
 



 

 

 

 

Handla miljövänligt-nätverket 
● Klädbytardag 14 april   
● Ny ansvarig för nätverket 
● Miljövänliga veckan, v. 40 

 

Ökad mångfald och inkludering 
● Öka styrelsens medvetenhet kring hur vi bjuder in och når ut till grupper som i 

dagsläget är underrepresenterade bland kretsens aktiva medlemmar 
● Öka kontakten med ungdomarna i Schysst sommar och vinter, bjuda in dem till 

möten 
● Söka samarbeten med organisationer och personer som främjar integration 

och inkludering 
● Bjuda in människor med funktionshinder och anpassa/tillgängliggöra våra 

aktiviteter. 
● Normkritiskt planerande av våra aktiviteter 
● Ta hjälp av riksföreningen och av de som gått utbildningen i hållbart ledarskap 

samt Studiefrämjandet för att ta fram material som kan användas av styrelsen 
 

Vara aktiva i samhällsdebatten 
● Närvara vid samråd som berör våra intresseområden 
● Skriva debattartiklar och överklaganden och/eller stå bakom sådana som 

andra skrivit 
● Jobba med politisk påverkan inför kommunalvalet med hjälp av 

riksföreningens verktygslåda 
 

Stimulera naturkänslan/naturvård 
● Slåtterängarna vid Optands flygfält och i Rossbol 
● Utflykter och aktiviteter (Schysst sommar och vinter) 
● Skogens dag i augusti (familjeaktivitet) 
● Starta en Natursnoksgrupp 


