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Förslag till  Verksamhetsplan  2015. 
Bevaka och behandla natur och miljöfrågor på regional nivå samt stötta kretsarna på det 
lokala planet. 

Anordna utbildningar efter behov och önskemål från kretsarna i länet. 

Sedvanligt styrelsearbete med möte ungefär åtta gånger per år och årsmöte i april månad. 

Behandla remisser och delta i samråd från Länsstyrelsen , Trafikverket, Landstinget,  
Naturskyddsföreningen Riks och andra i deras respektive ansvarsområden. 

Vara representerat i Mälarens och Hjälmarens vattenvårdsförbund, Agenda21-förbundet i 
Västmanland, Västmanlands luftvårdsförbund, Studiefrämjandet Västmanland, 
Skogsstyrelsens Sektorråd Mitt, Hållbara Bergslagen, samt länets vattenråd.  
Styrelsen bevakar om det finns fler organisationer inom länet att vara representerad i, samt att 
bevaka alla våra intressefrågor i de förbund som vi är medlemmar i. 

Deltaga i kurser och konferenser med innehåll i Naturskyddsföreningens syfte och mål som 
anordnas av riksföreningen eller av andra organisationer. 

I samarbete med kretsarna driva kampanjerna ”Handla miljövänligt” och Miljövänliga 
veckan.  

Utveckla samarbetet med kretsarna genom besök, konferenser, höstmöte och/eller 
kretsmöten. 

Att aktivt arbeta för att driva regionskansli tillsammans med Upplands och Sörmlands 
länsförbund och att utveckla samarbetet med dem, t.ex. med utbildningar. 

Bevaka strandskyddet , viltvårdsfrågor, vattenvårdsfrågor, vattenkraftsfrågor, 
vindkraftsetableringar och annat länsövergripande inom vårt intresseområde. 

Arbeta för stor restriktivitet gällande jakt på rovdjur och rovfåglar i Västmanlands län. 

Att bistå kretsarna i projekt de kan driva eller vara med i, tillsammans med respektive 
kommun och andra organisationer och söka bidrag från LEADER, landbygdsutvecklingsstöd 
för miljö- och kultur. 

Verka för att få utbildade Natursloksledare i länet. 

Deltaga i debatten och väcka opinion om naturskydd och miljövård. 

Verka för att få fler nya medlemmar och för att engagera fler att bli aktiva i föreningen. 

Fortsätta arbeta med Naturskyddsföreningens prioriterade områden, f.n.  
- skog i Nord och Syd 
- jordbruk och livsmedelsförsörjning  
- klimatförändringar  



- miljögifter i samhälle och natur  
- marina ekosystem och fiske.


