
Sida 1 av 2 
 

 

© www.stenungsund.naturskyddsforeningen.se 

VERKSAMHETSPLAN 2022 

 Förslag från styrelsen framlagt vid föreningens årsmöte 2022-02-28 

Värdegrunderna för Svenska Naturskyddsföreningens verksamhet är:  

 Att rädda naturens liv liksom att främja människors hälsa – arbetet med 
areella näringar som skogs- och jordbruk, fiskefrågor, spridning av 
kemikalier, klimatförändringar som allvarligt hotar biologisk mångfald, och 
slutligen naturupplevelsen som en läkande kraft 

 Att verka för global solidaritet – att verka för rättvisa och solidaritet mellan 
generationer, att hushålla med resurserna för en hållbar utveckling, 
verksamhet kopplad till konsumtionsmönster och politiska system, som 
exempelvis internationella handelsregler.  

Vidare har Svenska Naturskyddsföreningen formulerat följande:  

 "Kärleken till naturen är den kanske starkaste värdegemenskap som finns 
inom Svenska Naturskyddsföreningen."  

 "Sveriges naturskyddsförenings övergripande mål är att skydda den 
biologiska mångfalden och människors hälsa, vilket sker genom att väcka 
känslan för naturen, förmedla kunskap och utveckla folkbildning om miljö- 
och utvecklingsproblem, samt att genom opinionsarbete och annan 
påverkan ge förslag och driva fram lösningar för en hållbar utveckling."  

Naturskyddsföreningens symbol, pilgrimsfalken, är en av de mest utsatta arterna för 
miljögifter, detta visar hur intimt spridningen av miljögifter hänger samman med 
naturupplevelser. En viktig uppgift för Stenungsunds Naturskyddsförenings är att 
arbeta för att öka medvetenheten om dessa samband, både inge hopp om 
framtiden och väcka krav på en giftfri miljö, som en mänsklig rättighet. Att 

pilgrimsfalken häckar i Stenungsunds kommun är ett resultat av bl. a. 
Naturskyddsföreningens insatser.  

Stenungsunds Naturskyddsförening konkretiserar ovanstående genom att beskriva 
vad vi strävar efter att uppnå på lokal nivå och hur det skall ske, samt vilka delmål vi 
har för verksamheten under 2022. Styrelsen presenterar utfallet genom den 

verksamhetsberättelse som läggs fram vid årsmötet. 

Detta förslag till Verksamhetsplan för 2022 föreslås av styrelsen och beslutas av 
föreningens årsmöte 2022-02-28. 

För att kunna åstadkomma något inom naturskyddets område i Stenungsund är 
föreningen beroende av aktiva medlemmar. 
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 Stenungsunds 
Naturskyddsförening 
strävar efter att 
uppnå:  

Hur skall vi göra det?  Mål 2022 

1  Miljömässigt 
engagerade 
kommuninvånare och 
fler och aktiva 
medlemmar  

 En utåtriktad verksamhet 

 Föredrag och bildvisningar   

 Exkursioner 

 Aktiviteter med betoning på hållbar 
konsumtion, exempelvis 
klädbytardag  

 Hemsidan 

 Facebook 

 Instagram 

 #stenungsundsnaturskyddsförening 

 Programblad   

 Information i samband med 
aktiviteter 

 Miljömärkning 

 Studiecirklar 

 Minst 12 
utåtriktade 
aktiviteter per år. 
En del av dem 
kommer att 
anpassas till 
yngre deltagare. 
Detta kommer att 
marknadsföras i 
programbladet. 

 Öka antalet 
medlemmar till 
minst 600. Öka 
antalet aktiva 
medlemmar (de 
som har någon 
uppgift i 
föreningen).  

2 Biologisk mångfald i 
tätort, skog och mark  

Remissinstans i kommunala plan-, 
bygg-, miljöskydds- och naturvårds-
ärenden 

Lämna remissvar på 
relevanta ärenden 
som inkommer  

Deltaga i styrelsen 
för Rädda Svartedalens Vildmark   

Fortsätta att verka för 
ett ökat skydd och ett 
bevarande av 
mångfalden i 
Svartedalsområdet 


