
 

 

   
 

Verksamhetsplan 2022 

Vi vill 

 

• Få fler aktiva medlemmar. 

• Bli mer aktiva i samhällsdebatten. 

• Samarbeta med andra föreningar kring aktiviteter (t.ex. ta hjälp av Studiefrämjandet, 

förstärka samarbetet med Fältbiologerna, samarbeta med närliggande kretsar). 

• Främja och stimulera natur- och miljövård i och omkring Östersund. 

• Utveckla Kretsstyrelsens arbetsmetoder. 

 

Förslag på hur vi kan nå målen 

 

Få fler aktiva medlemmar 

 

• Anordna regelbundna medlemsträffar. 

• Starta ”Sakfrågegrupper” typ Stadsplaneringsgruppen. 

• Lägga upp vår Verksamhetsplan och våra aktiviteter i aktivitetskalendern på 

hemsidan och som evenemang på våra sociala medier. 

• Efter varje möte dela information/nyheter på vår hemsida, via våra sociala medier 

och till Nyhetsbrevet som Katja (Kansli Mitt) ansvarar för. 

• Nyttja Katjas tjänster för marknadsföring. 

 

Bli mer aktiva i samhällsdebatten 

 

• Skriva yttranden och skrivelser och till kommunens samråd som berör våra 

intresseområden - fördjupa oss i kommunens planer kring nya stadsdelarna för att 

granska den påverkan på naturen och miljön som kan ske. 

• Skriva insändare till lokala medier. 

• Nyttja pressreleaserna som Riks har tagit fram när vi genomför 

Naturskyddsföreningens kampanjer. 

 

Stimulera naturkänslan/naturvård 

 

• Anordna en dag med aktiviteter i samband med ängsslåtter vid Sommarhagen. Kurs i 

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

• Starta en Natursnoksgrupp. 



 

 

   
 

 

Kampanjer och aktiviteter under 2022 

 

• Medlemsträff  

• Låt skogen leva, 7 mars – 10 april  

• Operation Rädda bina, 11 april – 15 maj  

• Vårmarknad Jamtli, 21 – 22 maj  

• Besöka Strangellsudden  

• Val 2022, 18 maj - september  

• Skötsel av slåtterängar i maj 

• Klädbytardag, 5 juni (Världsmiljödagen) 

• Liekurs, Sommarhagen, 23 juli  

• Ätliga växter 23 – 24 juli? 

• Ängsslåtter, Sommarhagen, augusti  

• Miljövänliga veckan (v. 40) - ”Byt till eko,” 1-9 oktober  

• Studiefrämjandets ”Återbruksfest” vecka 40  

• Miljöförsvarare, november – december  

• Eko för framtiden, kampanjperiod 2021 – 2023  

• Delta i någon/några av Riks olika kampanjer som sker under året. 

Samarbeten 

 

• Studiefrämjandet kan bistå med lokaler för medlemsaktiviteter och hjälp med 

marknadsföring och arvode till föreläsare. 

 

Utveckla Kretsstyrelsens arbetsmetoder 
 

• Utveckla metoden för hur vi stöttar våra nya ”sakfrågegrupper”. Exempelvis 

Stadsplaneringsgruppen. 
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