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Förslag till verksamhetsplan för Länsförbundet 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän, att antas vid årsmöte 21 maj 2022 
. 
 

1. Naturskyddsföreningens i Bohuslän viktigaste uppgift är att driva natur och 
miljöfrågor. Föreningen skall arbeta för att nå mindre klimatpåverkan, rädda 
hotade arter, giftfri miljö, levande hav/sjöar/vattendrag, ren o frisk luft, levande 
skogar, rikt odlingslandskap, hälsosamma boendemiljöer mm (se FN:s, EU:s och 
Sveriges miljömål). 
 

2. Föreningen skall aktivt delta i ärenden som är av betydelse. Bland annat i 
domstolsförhandlingar.  

 
3. Föreningen skall med information och dialog påverka politiker, företag och 

allmänhet.  
 

4. Föreningen skall stötta kretsarnas arbete med information, råd, tips och i vissa fall 
med ekonomiska bidrag (för detaljer om detta se aktuellt styrdokument). 

 
5. Styrelsearbete:  

-Antal styrelsemöten bör inte understiga 5/år, exklusive konstituerande möte. De 
hålls normalt vardagar, kvällstid, digitalt.  
-Ett fysiskt längre höstmöte bör genomföras.  
-På försök testa digital signering av protokollen. 
-Varaktig lagring av länsförbundets dokument sker numera i Naturkontakt i en 
mapp med namnet Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Det bör även utredas hur 
den ekonomiska dokumentationen kan säkras. 
-Ett styrdokument som beskriver länsförbundets arbete bör uppdateras en gång 
per år. Styrdokumentet beskriver bland annat de olika styrelseledamöternas 
arbetsuppgifter. 

 
6. Arbetsutskottet kan sammanträda vid behov, med fysiska möten, 

telefonkonferens eller via mail. 
 

7. Länsförbundet Bohuslän skall utse det antal representanter i styrgruppen för 
regionkansliet som behövs, troligen en ordinarie och en suppleant. 

 
8. Länsförbundet kommer fortsatt att stötta regionkansliet ekonomiskt, i dagsläget 

med 20 % av en lön. 
 

9. Länsförbundet skall i möjligaste mån stötta kretsars deltagande i de 
kretskonferenser regionkansliet Väst ordnar. 

 
10. Under mandatperioden bör minst ett heldagsseminarium ordnas, t ex om 

miljöbalken, plan- och bygglagen, eller dylikt. Seminariet/ kursen kan med fördel 
anordnas av kansli Väst. 

 
11. Styrelsen ser gärna, och stöttar ekonomiskt, aktiva arbetsgrupper inom 

länsförbundet. 
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12. Länsförbundet ska utse en mottagare av hedersbetygelsen Strandskatepriset och 
vid behov även utse mottagare av det mindre hedrande utmärkelsen 
Brännmaneten. 

 
13. Länsförbundets valprojekt ska slutföras och eventuella uppföljningar diskuteras.  

 
14. Diskutera eventuellt återupptagande av det påbörjade projektet- bjuda skolklasser 

att besöka Havets hus i Lysekil. 
 
 
 


