
 

 

Verksamhetsplan 2020 

Stadgarna (antagna på årsstämman 2013 finns på hemsidan): 
Kretsen ska arbeta lokalt för Naturskyddsföreningens syften och följa dess stadgar.  
Kretsen ska i sin verksamhet: 
-  bevaka natur- och miljövårdsfrågor; Naturkänslan är viktig 
-  bedriva upplysningsverksamhet; 
-  väcka opinion i väsentliga frågor; 
-  påverka myndigheter, främst kommunala organ, och politiker till effektiva insatser inom  
   natur- och miljövårdens område; 

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och ge 
möjlighet till vidgade kunskaper på området. 
 
Kretsen ska söka samarbete med andra organisationer som har intresse för natur- och 
miljövård. 

Presentation på hemsidan: 
Naturskyddsföreningen i Uppsala är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra, där vi 
sprider kunskap om natur och miljöfrågor i Uppsala och arbetar för hållbara lösningar.  
Föreningen har x xxx medlemmar (per den 31/12 2019).  

Vi bevakar natur- och miljövårdsfrågor i Uppsala kommun och medlemmarnas intressen 
genom till exempel planärenden, stadens övergripande planering, att grönytorna inne i 
staden bevaras samt informera om hur vi kan få ett hållbart Uppsala.  

Vi påverkar också myndigheter, främst kommunala organ, och politiker till effektiva insatser 
inom natur- och miljövårdens område. Vi värnar om den biologiska mångfalden, även inom 
Uppsala stad.  

Vi tar ställning för naturen och miljön. Klimatfrågan är en viktig fråga som föreningen arbetar 
med.  

Naturskyddsföreningen Uppsala har valt att prioritera de områden som är särskilt viktiga 
lokalt och där det finns engagemang: biologisk mångfald, naturkänsla, skog, kemikalier 
och klimat.  

Vår filosofi är att lokala önskemål och drivkrafter ska genomsyra verksamheten, det är 
det bästa sättet att upprätthålla en levande förening.  

Vår grundsyn är att alla kan bidra med något.  
Föreningens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och 

ge möjlighet till vidgade kunskaper på området. 

 

Aktiviteter:  
Kretsen fortsätter med arbetet att ta fram en kommunikationsplan.  

Kretsen kommer under året att ha aktiviteter med olika teman kopplade till viktiga frågor och 
till naturkänslan. Vi kommer också att kontakta andra föreningar som kan ordna aktiviteter  
(ex. cykelfrämjandet och turistföreningen) och bjuda in oss. 
 



 

Det är viktigt att få ut folk i naturen, speciellt nyanlända för att visa ex. smultronställen och 
naturreservat i syfte att stärka naturkänslan. Det är viktigt att vi då samarbetar med andra 
föreningar/organisationer bla kommunen, länsstyrelsen och upplandsstiftelsen. 

 

Tema kan vara föredrag om smultronställen, rovdjur och svamputflykt. 

Vi kommer också att genomföra bl a ormsafari, naturvandring och vattenbuffelsafari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


