
 

 

   
 

Verksamhetsplan 2020 

Naturskyddsföreningen Östersund 

Vi vill: 

● få fler aktiva medlemmar 

● samarbeta med andra föreningar kring aktiviteter, ta hjälp av Studiefrämjandet, 

förstärka samarbetet med Fältbiologerna, samarbeta med närliggande kretsar) 

● Planera en klädbytardag - hitta fler som kan anordna, miljövänliga veckan 

● Aktivt arbeta för ökad mångfald och inkludering  

● Bli mer aktiva i samhällsdebatten 

● Främja och stimulera natur- och miljövård 

 

Förslag på hur vi kan nå målen: 

Fler aktiva medlemmar 

● Anordna regelbundna medlemsträffar. 

● Lägga upp våra aktiviteter i aktivitetskalendern på hemsidan och som evenemang på 

Facebook.  

● Dela information/nyheter på hemsida och Facebook  

 

  



 

 

   
 

 

 

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 

● Jobba med att våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla 

● Fortsätta kompetensutveckla styrelsen (ta hjälp av riks, studiefrämjandet) 

Vara aktiva i samhällsdebatten 

● Göra en skrivelse till kommunens samråd som berör våra intresseområden - fördjupa 

oss i kommunens planer kring de nya stadsdelarna för att granska den påverkan på 

naturen och miljön som kan ske 

● Skriva en insändare. 

Stimulera naturkänslan/naturvård 

● Anordna en dag med aktiviteter i samband med ängsslåtter vid Sommarhagen.  

Prova på att slå med lie, tipsrunda, guidning av blommor, Naturfalken, fika, grilla etc.  

● Slå ängen vid Rossbol. 

● Starta en Natursnoksgrupp.  

 

Händelser under året 
• Klädbytardag i mars 

• Skötsel av slåtterängar i maj 

• Vårmarknaden på Jamtli 

• Skogens dag i augusti (familjeaktivitet)  

• Ängsslåtter i augusti 

• Miljövänliga veckan (v. 40) 

• “Skogsgruppen Jämtland” har möten/aktiviteter under hela året 

 

Samarbeten 
• Styrelsefrämjandet har bistått med lokaler för kretsens styrelsemöten samt vid 

årsstämman. 

• Friskis och Svettis har bistått med lokaler under klädbytardagen. 

• Designcentrum har bistått med lokal under miljövänliga veckan.  
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