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Verksamhet 

Vår verksamhet ska följa och bidra till att uppnå målen i ”Naturskyddsföreningens framtidsstrategi 2019–

2022” samt ske enligt demokratiska grundprinciper och vara transparent. 

Länsförbundet ska; 

• Ha rollen att yttra sig i frågor som rör hela eller delar av länet samt i frågor av mer principiell art. 

Länsförbundet ska bland annat svara på remisser och vid behov nyttja sin talerätt enligt 

Miljöbalken.  

• Arbeta för att synliggöra de mest akuta regionala, nationella och globala hoten mot människa, 

natur och miljö samt arbeta för att synas, höras och göra skillnad i miljödebatten i länet.  

• Arbeta för att påverka politiker, andra makthavare och institutioner.  

Vår kompetens och höga förtroende gör att vi ska vara en värdefull samtalspart i de flesta 

sammanhang som rör natur och miljö.   

• Tillsammans med verksamhetsutvecklaren på Kansli Mitt bistå kretsar vad gäller yttranden och 

överklaganden.  

• Tillsammans med Kansli Mitt arbeta med att stödja kretsar, arbetsgrupper och nätverk i Jämtland 

och Härjedalen.  

• Inventera behovet och intresset av och erbjuda utbildning för kretsar och medlemmar.  

 

Aktiviteter 

Länsförbundet kommer att arbeta med dessa aktiviteter under kommande verksamhetsår; 

o Val 2022 

▪ Synliggöra miljö och klimatfrågor kopplat till lokal-/regionalpolitiken inför valet 
 

o Revidering av Framtidsstrategin 

▪ Vara delaktiga i riksföreningens arbete med revideringen och framtagande av 

nya verksamhetsriktlinjer 

 
o Skog 

▪ Fortsatt arbete med Vandra Fjällnära projektet tillsammans med Jämtlands 

skogsgrupp och kansliet 

▪ Verka som stöd för Skogsgruppen Jämtland 
▪ Utföra en aktivitet/lärande/inventering Karl-Eklund skogen, Klövsjö 
▪ Bevaka vad som händer eller inte händer regionalt och agera på det genom 

exempelvis debatter, insändare eller egen kommunikation 

 

o Klimat 

▪ Vara representerade i Miljö-och klimatrådet Jämtland  
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o Strangellsbodarna 

▪ Bevara bodarna samt fortsätta utforma en plan för bodarna framåt 

▪ Uppmärksamma bodarna genom att ex.  arrangera en aktivitetsdag för 

medlemmarna 

 

o Wetterhallsfond 
▪ Synliggöra möjligheten att söka medel ur fonden till kretsar och allmänheten 
▪ Se över fondens förvaltning och disponering 

 

o Kommunikation 

▪ Ha en regelbunden och uppdaterad kommunikation med våra medlemmar och 

aktiva i kretsar/arbetsgrupper/nätverk 

▪ Genom våra digitala kanaler sprida våra aktiviteter och goda exempel  
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