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VERKSAMHETSPLAN år 2021  
År 2021 måste vi förhålla oss till den pågående pandemin vilket kan påverka planen.  

Föreningen planerar att under verksamhetsåret: 

 Bedriva vårt arbete med ett AGENDA 2030 perspektiv och med de 17 Globala Målen samt 
Sveriges Miljökvalitetsmål som inspiration  

 Bedriva lokalt arbete inom ramen för Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi med de 
övergripande målområdena:   

 atmosfären, med ren luft och begränsad klimatpåverkan,  

 landbaserade ekosystem, med livskraftig natur i skog och mark,  

 akvatiska ekosystem, med livfulla vatten från källa till hav  

 människan, miljökloka människor i hållbara samhällen  

 föreningens resurser, en stark och inflytelserik organisation  

 Verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden  

 Verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar  

 För ökad Biologisk Mångfald i Staden gör Naturskyddsföreningen, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Studiefrämjandet en gemensam satsning med start i mars 2021. Kurser, 
seminarier och praktiskt arbete.  

 Ta upp dialog med Västerås stad och lokala myndigheter för att mer formellt kunna delta i en 

fortsättning av Västerås stads ”program för ekologisk hållbarhet” (remiss år 2019). 

 Bevaka klimat-, natur- och miljöfrågor i Västerås kommun samt  

behandla remisser angående ovanstående från Västerås kommun, Länsstyrelsen, Region 

Västmanland, Naturskyddsföreningen Riks m.fl.  

 Bedriva programverksamhet med utflykter, föredrag, studiebesök, seminarier m.m. i 

samarbete med Studiefrämjandet i Västmanland  

 Fortsatt utvärdering av alternativa distributionsvägar av programblad 2ggr/år, t.ex. mail mm  

 Bedriva Natursnoksverksamhet med 4 träffar under året.  

 Arrangera klädbytardag, prylbytardag samt arrangemang under Miljö Vänliga Veckan   

 Deltaga vid Västerås Miljömässa och ”Kulturnatta” tillsammans med Studiefrämjandet  

 På olika sätt bedriva information och väcka opinion om naturskydd och miljövård  

 Bedriva PR-verksamhet för Naturskyddsföreningen och värva nya medlemmar samt verka för 

att få fler medlemmar engagerade i det lokala arbetet i kretsen  

 Verka för och stödja att Fältbiologerna kan starta en verksamhet i Västerås  

 Bjuda in aktiva/intresserade medlemmar till träff med styrelsen 2 gånger under året.  

 Verka för att nysvenskar lär känna den svenska naturen  

 Samarbeta med länsförbundet i regionala frågor och ha representation i länsförbundet  

 Söka samarbete med andra intresseorganisationer med vilka vi har beröringspunkter vad 

gäller klimat, miljö, hållbar utveckling, biologisk mångfald, rovdjursjakt mm.  

 Delta i kurser och konferenser som anordnas av riksföreningen, länsförbundet m.fl.  

Få fler medlemmar att anmäla/ uppdatera sin mail-adress till medlemsregistret 


