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Verksamhetsplan för Natur-

skyddsföreningen i Pajala 

 
 

 

1 Inledning 

 

Grundläggande riktlinjer för verksamheten, visionerna och strategierna om hur vårt 

fortsatta arbete skulle rätta sig i både detaljerade inslag och i grova drag framtagna 

och beslutade under årsmötet den 18 april 2021.  

Syftet med verksamhetsplanen är att ange kretsens inriktning under kommande år 

och sträcka sig ända till nästa årsmöte i mars/april år 2022. I vidsträckt mening är 

tanken att skapa en enad uppfattning om vad som ska ske inom föreningen och vilka 

resurser som ska avsättas härför. Verksamhetens olika delar kommer att aktualiseras 

vid varje årsmöte framöver och vara förtrogen för alla inom SNF Pajala. 

Verksamhetsplanen ger medlemmar möjlighet att se till att föreningen bedriver 

aktiviteter utifrån antagna stadgar. 

I följande avsnitt kommer föreningens verksamhetsidé, vision, målformulering att 

avhandlas för kommande verksamhetsår och innefattar till viss del långsiktiga 

målsättningar inom det fortsatta arbetet. 

 

2 Verksamhetsidé 

 

Vår målsättning är att med engagemang värna människans, växternas och djurens 

rätt till en natur där alla kan leva under samexistens och där människan har möjlighet 

att utifrån etiska och moraliska värderingar skapa förutsättningarna för en fortsatt 

bärkraftig utveckling. 

Vår riktlinje är att vara lyhörda för nya idéer och influenser för att nå största möjliga 

nytta i vårt arbete och skapa nya möjligheter för verksamheten inom kretsen. I vårt 

arbete ska vi samverka med såväl privata som offentliga verksamhetsgrenar. 

Vi ska på bästa sätt tillvarata och ge företräde åt medlemmarnas intressen. 
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3 Vision 

 

• Att långsiktigt fortsätta arbetet med att rekrytera nya medlemmar till 

föreningen. 

• Att vårt arbete leder till ökad biologisk mångfald i samverkan med andra 

kontrahenter. 

• Att vi lyckas med att förändra människors natur- och miljömedvetenhet. 

• Att vi på ett effektivt sätt ska nå ut med vårt budskap och att vi i och med det 

skapar samhällsdebatt inom natur- och miljöområdet. 

• Att vi under året har en vilja och förmåga att förändra förutsättningarna för 

kommande generationers samexistens med djur och växter.  

• Att medlemmarna inom kretsen, styrelsen känner självaktning med att skapa 

en bättre miljö för kommande generationer. 

 

4 Strategi 

 

För att vi skall lyckas nå de fastlagda målen i vår vision krävs det att vi lyckas skapa 

förutsättningar för en positiv medverkan från medlemmarna, styrelsen och andra 

intressenter för att skapa ett slagkraftigt miljöarbete inom kretsen. 

Styrelsen har som långsiktigt mål att öka medlemsantalet till 0,5 procent av Pajala 

kommuns totala invånarantal under en tio års period. För att nå medlemsökning har 

styrelsen för avsikt att möta nya unga presumtiva medlemmar vid olika fora och delta i 

värvningskampanjer där medlemmarna manas att värva en ny medlem innan årets 

slut. 

En viktig del är att försöka skapa engagemang och delaktighet i miljöarbetet. För att 

uppnå detta skall vi inom styrelsen verka för att aktivt själva delta i verksamheten för 

att skapa möjligheter till att arrangera aktiviteter, utarbetande av debattartiklar, inge 

remissyttranden, deltagande i andra fora där vi har möjlighet att föra ut vårt budskap.  

Vår informationsverksamhet ska bedrivas på ett metodiskt och flexibelt vis och vara till 

stor nytta för kretsens fortsatta medlemstillväxt. 

Vi har för avsikt att fortsättningsvis också skapa en fortsatt god samverkan med 

privata och offentliga krafter.  

Styrelsen har för avsikt att säkerställa tidigare erfarenheter och arbetsmetoder som 

verksamheten haft under olika projekt, inventeringar, bevakningsuppgifter etc. Nya 

arbetsmetoder och utvärdering av tidigare uppgifter skall föra verksamheten mot än 

effektivare uppfyllelse av antagna mål. 
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Kretsen har som policy att värna om människors, djurs och växters rätt till samexistens 

med utgångspunkt på etiska och moraliska värderingar. Vi har inom kretsen som 

målsättning att bidra till en bärkraftig utveckling både lokalt och globalt. 

Kretsen ska se till att både natur- och miljömedvetande, känsla av fysisk och psykisk 

tillfredsställelse och problemställningar rörandes vår omgivning ryms in i en energisk 

verksamhet. 

 

 

  

5 Allmänna mål 

 

• Att ha natur- och miljöfrågor i blickpunkten både lokalt och globalt. 

• Att utöva en inriktad, saklig och klarsynt upplysningsverksamhet. 

• Att i alla skeden verka för ett aktivt opinionsbildande inom natur- och 

miljöfrågor. 

• Aktivt deltaga i klimatfrågan. 

• Att bedriva engagerad och idog föreningsverksamhet. 

• Att samverka med andra kretsar inom SNF. 

• Att förbättra samarbetet med andra föreningar och genomföra gemensamma 

aktiviteter inom föreningens verksamhetsområden. 

 

 

 

6 Inriktningsmål 

 

6.1 Organisationsarbetet 

Föreningens styrelse ska arbeta med att utifrån stämmobeslut arbeta vidare med 

föreningens verksamhet på både lokal och extern nivå. Styrelsen ska leda och fördela 

aktiviteterna samt biträda aktivt i arbetet med verksamheten. 

6.2 Utskick till medlemmarna 

Utskick till medlemmarna av aktiviteter sker med programbladet Lappugglan.  
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6.3 Budgetarbete 

Kassören och ordföranden ska ha fortlöpande budgetöversyn med långsiktig 

ekonomisk planering i den utsträckning det går. Det är varje styrelsemedlems ansvar 

att ha insyn i och skaffa sig information av ekonomisk karaktär. Större diskrepanser 

från planerad budget tas upp i styrelsen för beslut.  

Av kretsen beslutade verksamheter under innevarande år ska ha täckning i budgeten. 

6.4 Exkursioner, föredrag och andra aktiviteter under året 

6.4.1 Aktiviteter under året 

Föreningen ger ut ett programblad, Lappugglan, med aktiviteter under året där 

respektive ansvarig avlämnar delmålsrapport till kommande verksamhetsberättelse till 

ordförande eller kassör. Nämnda programblad är en del av verksamhetsplanen under 

året och åskådliggör föreningens olika engagemang under verksamhetsåret som är av 

central betydelse. 

• Digitala turer visas på Facebook. 

• Vi avser att anordna Nationalälvens Dag i augusti. 

. 

 

Enligt uppdrag åt styrelsen 
 

 

Mats Bodmark 
Ordförande 


