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Verksamhetsplan 2018 och tillsvidare
Förslag till årsmötet
Inledning
Enligt kretsens stadgar ska kretsstämma fastställa verksamhetsplan för kretsen.
Tre saker är avgörande för verksamhetens inriktning:
• Naturskyddsföreningen som helhet har tagit stämmobeslut om prioriterade
verksamhetsområden.
• Förhållandena just i Karlstads kommun leder till krav på prioritering av verksamheten
här.
• Verksamheten måste också få styras av aktiva medlemmars intressen, kunskaper och tid
att vara aktiva i föreningen.
Det som nämns i den tredje punkten medför också att kretsen inte alltid har möjlighet att
arbeta lika aktivt med alla delar av verksamheten som nämns nedan. Omvänt innebär det
förstås, som alltid, att den medlem som vill engagera sig har alla möjligheter att göra det!
Här nedan följer en förteckning över de aktiviteter som kommer att prioriteras under 2018.

Allmänna mål (hämtat från kretsens stadgar, fastställda av kretsstämman 2015-03-19)
• Vi ska verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess
värden,
• Vi ska verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens
förutsättningar,
• Vi ska 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,
• Kretsen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och
styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv,
• Våra medlemmar ska känna sig delaktiga i verksamheten och vilja delta i kretsens
aktiviteter.
Karlstads utveckling
• Sker kontinuerligt, beroende på vad som är på gång i kommunen
Vi för samtal med kommunen och andra aktörer om frågor som berör natur, miljö och hållbar
utveckling. Vi har föreningsaktiviteter på ämnet för att sprida kunskaperna inom föreningen
och ibland innebär det att vi bjuder in föreläsare. Dessutom bedriver vi opinionsarbete och
skriver remissvar för att påverka på ett effektivt sätt. Inför valet avser vi hålla en hearing om
hur de politiska partierna ser på olika frågor rörande Karlstads utveckling.
Skapa naturreservat av I2-området
Pågående projekt.
•
Vi verkar för att hela I2-området ska bli naturreservat för det rörliga friluftslivet. Det är ett
stort sammanhängande tätortsnära naturområde som utnyttjas av väldigt många Karlstadbor.
Vi kommer att yttra oss över det förslag till naturreservat som är på gång för I2-området. Vi
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bevakar även en planerad utredning om tänkbara dragningar av Vålbergsrakan genom eller
söder om I2-området.
Naturutflykter
• Vi genomför ett antal andra naturutflykter under året.
Under 2018 gör vi ett antal utflykter till värmländska naturreservat med anledning av en
pågående studiecirkel i Studiefrämjandets regi. I övrigt sker som vanligt en aktivitet under
Naturnatten och vi kommer också att uppmärksamma 20-årsjubileet för vår naturstig i I2skogen.
Handla Miljövänligt-gruppen
• Jobbar med gröna konsumentmaktsfrågor
Gruppens syfte är att synliggöra miljöproblem för konsumenten, visa schyssta alternativ som
finns på marknaden och inspirera till att gå från ord till handling. 2018 kommer HMVgruppen jobba med Miljövänliga veckan där temat är ”Ta vara på det du har” med syftet att
inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. HMV-gruppen kommer även att
arrangera Klädbytardagen.
Natursnokar
• Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet
Här kan barn och deras vuxna på ett trivsamt sätt upptäcka naturen tillsammans. En behöver
inte kunna någonting om natur och miljö för att vara med. På grund av brist på snokledare är
det i dagläget osäkert hur många utflykter det blir under 2018. Vi ska undersöka
möjligheterna till samverkan med förskollärarutbildningen.
Skog
• Skogsgruppen
Skogsgruppen under Naturskyddsföreningen i Värmland engagerar många medlemmar i
kretsen. Gruppen vill öka medlemmarnas kunskaper om skog och öka intresset bland
allmänheten. Alla som vill ska kunna hjälpa till på sin egen nivå. Kretsen vill bidra till att mer
värdefull skog bevaras genom inventeringar och kartläggning av var dessa skogar finns.
Skogsägare i länet som använder hållbara skogsbruksmetoder och tar god hänsyn till natur
och miljö ska lyftas fram. Under 2018 fokuserar gruppen troligen på inventeringar av
värdefull skog.
Kemikalier
• Studiecirkelverksamhet kom igång hösten 2011
Deltagarna lär sig mer om kemikalier och miljögifter i vår närmiljö och uppmärksammar de
frågor som gruppen kommer överens om. Under 2018 är det i dagsläget oklart hur många
aktiviteter det blir.
Hållbar utveckling
• Ett hållbart Karlstad och en hållbar värld
Regelbundet anordnas aktiviteter som anknyter till hållbar utveckling. Under 2018 sker det
framförallt under Klädbytardagen och Miljövänliga Veckan.
Integration
• Naturupplevelser och friluftsliv ska vara tillgängligt för alla
Kretsens målsättning är att medvetet arbeta för att främja integration och delaktighet samt
verka för ökad samverkan mellan människor. Syftet är att skapa en känsla för och kunskap om
naturen och miljön, men också bidra till folkhälsa och livskvalité hos nyanlända svenskar med
utländsk härkomst.
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Kommunikation
• Kretsen har två webbsidor och finns dessutom på Facebook
Vår ordinarie hemsida (http://karlstad.naturskyddsforeningen.se) utvecklas ständigt.
Karlstadnatur.se är vår webbguide om tätortsnära natur som passar bra även för den som har
begränsad kunskap om naturen.
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Styrelsen för Naturskyddsföreningen Karlstad

