
Naturskyddsföreningen, Örebro-kretsen 

Verksamhetsplan för 2021 

Den avgående styrelsen föreslår att verksamheten fortsätter enligt ungefär samma rutiner som 

föregående år.  

Styrelseaktiviteter 
Styrelsen föreslås ha månatliga möten utom under sommarmånaderna om det inte finns särskilda 

skäl för tätare möten.  

Samarbeten 
Föreningen är medlem i Hopajola, Örebro föreningsråd, Arkivcentrum och Hjälmarens 

vattenvårdsförbund. Det finns också ett samarbete med Örebro kommun i vissa frågor som 

exempelvis deltagande i kommunens cykelråd.  Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet om 

föreläsningar, seminarier och andra utåtriktade aktiviteter.  Inga större förändringar planeras men 

föreningen är öppen för att samverka med nya aktörer.  

Medlemsinformation 
Föreningen planerar inget skriftligt utskick till medlemmarna utöver kallelsen till årsmötet som 

distribueras som bilaga till Sveriges Natur. Kostnaden för ett sådant utskick är ca 7000:-. Under 

resten av året används hemsidan, Facebook-sidan och epostutskick som de främsta kanalerna för 

information till medlemmarna. Utskick till föreningens knappt 3000 medlemmar omfattar ca 1900 

adresser. Antalet medlemmar som anmält en epostadress och som därför omfattas av epostutskick 

är dock mindre.  

Natursnokar 
Natursnokarna har återkommande träffar för barn i åldrarna ca 5-9 år och deras vuxna där ungefär 

20 personer deltar. Det finns två utbildade natursnoksledare som planerar de återkommande 

träffarna. Verksamheten är självgående. Snokarna har en egen epostadress, 

natursnokarna.orebro@gmail.com, som används för att ta emot intresseanmälningar och för 

utskick av information om snokverksamheten. Information till nya intresserade finns på hemsidan. 

Det bästa sättet att nå nya intresserade är säkert att de som deltar sprider informationen till andra 

barnfamiljer. Riksföreningen arrangerar särskilda utbildningar för natursnoksledare och erbjuder sig 

också att ordna utbildningsträffar för lokala snokledare.   

Föreningen vill gärna bredda snokverksamheten. Det är flera familjer med yngre barn som visat 

intresse och för att ytterligare en grupp ska kunna startas behövs det fler ledare.  

Medlemsmöten 
Före coronarestriktionerna hade föreningen under rubriken ”Café Planet” i samarbete med 

Studiefrämjandet återkommande medlemsmöten med föreläsningar eller filmvisningar. Styrelsen 

föreslår att aktiviteterna återupptas när restriktionerna tillåter. Under tiden satsar vi på 

utomhusaktiviteter som gemensamma naturvandringar.  
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Handla miljövänligt 
Inom föreningen finns en grupp medlemmar som tillsammans brukar arrangera en årlig 

klädbytardag. Årets klädbytardag är inställd.  

I övrigt planeras aktiviteter under Miljövänliga veckan i månadsskiftet september-oktober och 

ytterligare aktiviteter beroende på medlemmarnas intresse.  

De workshops som ordnats för att gemensamt tillverka miljövänliga hudvårdsprodukter har varit 

välbesökta och i flera fall fulltecknade. Nya liknande aktiviteter planeras.   

Medlemsvärvning 
Medlemsantalet är relativt stabilt. Nya medlemmar värvas i första hand genom personliga kontakter i 

samband med föreningens utåtriktade aktiviteter. Sett till totala antalet medlemmar är det en liten 

andel som är aktiva i kretsens aktiviteter, men många med ett aktivt naturintresse är medlemmar i 

både Naturskyddsföreningen och lokala föreningar för särskilda specialintressen såsom ornitologi, 

botanik, faunastudier eller insektsstudier. Föreningen är öppen för ett närmare samarbete med 

dessa föreningar, t ex samarrangemang och sponsring av aktiviteter.   

Globala miljömål 
Föreningen stöder det växande intresset för klimatfrågan och uppmuntrar deltagande i 

klimatnätverket.  

Studiecirkel 
En studiecirkel med temat ”Lev lokalt” genomförs under våren. Förhoppningsvis finns tillräckligt 

intresse för att den skall kunna genomföras och även att flera cirklar kan genomföras under hösten.  

  



Ekonomin 
Föreningens inkomster består främst av medlemsåterbärningen från riksföreningen. Den kan 

uppskattas till ca 43 000:-  även för 2021. Föreningen hade vid årsskiftet ekonomiska reserver på ca 

100000:-, varav ungefär 30000:- behövs som likviditetsreserv fram till sommaren då 

medlemsåterbäringen betalas ut. Sammanfattningsvis finns utrymme för att under ett antal år 

planera för ett visst ekonomiskt underskott. Nedanstående preliminära budget ger utrymme för 

aktiviteter under hösten om verksamheten då kan återgå till normala former.  

  Budget 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 

Intäkter 
   Medlemsavgifter 43 000 kr 43 480 kr 42 740 kr 

Projektbidrag, netto 0 kr 0 kr 
 Snokavgifter 800 kr 900 kr 800 kr 

Summa intäkter  43 800 kr 44 380 kr 43 540 kr 

    Kostnader 
   Medlemsinformation 1 000 kr 0 kr 0 kr 

Bankavgifter 1 000 kr 969 kr 765 kr 

Föreningsmöten 1 200 kr 1 600 kr 1 387 kr 

Representant externa möten1) 3 000 kr 0 kr 65 kr 

Medlemsavgifter 1 600 kr 1 580 kr 1 580 kr 

Årsmöte2) 7 000 kr 7 666 kr 8 740 kr 

Handla miljövänligt3) 10 000 kr 7 743 kr 11 729 kr 

Natursnokar 7 000 kr 10 788 kr 8 956 kr 

Föreläsningar, filmvisningar4) 5 000 kr 0 kr 10 427 kr 

Studiecirklar 5) 4 000 kr 3 908 kr 2 191 kr 

Övrigt, oförutsett6) 5 000 kr 880 kr 0 kr 

Summa utgifter 46 800 kr 35 134 kr 45 840 kr 

Varav:  
   Administration, årsmöte och medlemsavgifter 15 800 kr 11 815 kr 12 537 kr 

Utåtriktad verksamhet 31 000 kr 23 319 kr 33 303 kr 

    Årets resultat -3 000 kr 9 246 kr -2 300 kr 

    Tillgångar 31 december  Plusgiro 64 716 kr 
 

 
Sparkonto 35 934 kr 

 

 
Summa 100 650 kr 

  
Not 1: Årets riksstämma sker digitalt, men andra aktiviteter kan bli aktuella under hösten.  
Not 2: Tryck och utskick av kallelse. Själva årsmötet hålls digitalt utan extern föreläsare. 
Not 3: Skapa möjlighet till workshops och föreläsningar under hösten.  
Not 4: Reservation med förhoppning att några föreläsningar skall kunna arrangeras i höst.  
Not 5: Preliminärt två avgiftsfria studiecirklar utan avlönad ledare 
Not 6: Omkostnader för skräpplockardagar m.m.  


