
Naturskyddsföreningen

Förslag till verksamhetsplan 

 

 

Då vi tillhör Svenska Naturskyddsföreningen har vi samma grundläggande hållning som 

beskrivs i §§ 1 och 2 om ändamål och verksamhet.

 
§ 1 Ändamål och organisation

Naturskyddsföreningen i Hylte 

för naturskydd och miljövård.  

§ 2 Verksamhet 

Naturskyddsföreningen ska: 

•  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, 

•  väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för 

skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av 

valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds

och åldersperspektiv. 

 

Vårt arbete i kretsen 

Hålla årsmöte och styrelsemöten i den omfattn

och hålla en egen hemsida uppdaterad

Arrangera trevliga aktiviteter både ute och inne som ger kunskap

engagemanget för natur, miljö och klimat

Samverka med andra föreningar och organisationer för att nå ut m

ger fler deltagare och vi kan även var

Bevaka miljöfrågor lokalt, delta i samråd, skriva remissvar och anmäla olagligheter.

Ett särskilt viktigt arbetsområde är 

kalhyggesfritt skogsbruk. 

Vi vill följa upp problemen med vatten, brunifiering och höga kvicksilverhalter

Försöka nå nya och yngre medlemmar genom att även synas på sociala medier.
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Då vi tillhör Svenska Naturskyddsföreningen har vi samma grundläggande hållning som 

§§ 1 och 2 om ändamål och verksamhet. 

§ 1 Ändamål och organisation 

 är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening 

 

•  verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,

rka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens 

•  väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för 

skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av 

valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds

Hålla årsmöte och styrelsemöten i den omfattning som krävs. Skicka ut ett programblad 

uppdaterad. 

Arrangera trevliga aktiviteter både ute och inne som ger kunskap och ökar 

och klimat, men som även ger en trevlig samvaro.

föreningar och organisationer för att nå ut med vårt budskap. Detta 

ger fler deltagare och vi kan även vara med på deras arrangemang. 

Bevaka miljöfrågor lokalt, delta i samråd, skriva remissvar och anmäla olagligheter.

Ett särskilt viktigt arbetsområde är skogsbruk där skogsgruppen jobbar för 

Vi vill följa upp problemen med vatten, brunifiering och höga kvicksilverhalter

Försöka nå nya och yngre medlemmar genom att även synas på sociala medier.

Då vi tillhör Svenska Naturskyddsföreningen har vi samma grundläggande hållning som 

är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening 

•  verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden, 

rka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens 

•  väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för 

skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt, 

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av 

valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- 

tt programblad 

men som även ger en trevlig samvaro. 

ed vårt budskap. Detta 

Bevaka miljöfrågor lokalt, delta i samråd, skriva remissvar och anmäla olagligheter. 

Vi vill följa upp problemen med vatten, brunifiering och höga kvicksilverhalter. 

Försöka nå nya och yngre medlemmar genom att även synas på sociala medier. 


