
 

 
 

Verksamhetsplan 2017 
 
Allmänna mål 
Grunden för kretsens mål finns i föreningens stadgar som säger att kretsen ska: 

● verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden, 
● verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar, 
● 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, 
● eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv. 

 
Verksamhetsplan 2017 kommer baseras på kretsens mål genom att anordna naturutflykter, ta upp hållbar 
utvecklings fråga, öka lokal engagemang och förbättra kommunikation med nuvarande och framtida 
medlemmar. 
 
Naturutflykter 
Sandviken har mycket natur att upptäcka, och eftersom Skogsnätverk Gävleborg brukar ha flera 
utflykter i kommunen och kommer SNF Sandviken fokusera på vissa artgrupper baserade på 
styrelsens expertise.  

- Fågelskådningens dag (6 maj) 
- Naturnatten (5 juni) 
- Fladdermusexkursion (5 augusti) 
- Svampexkursion (oktober) 

 
Hållbar utveckling 
Under 2017 kommer Sandviken Kommun arbeta på sin ÖP, och därför kommer hållbar utveckling 
och naturvård kommer vara en stor fråga inom kommunen under åren. 

- ÖP Studiecirkel för att hjälpa de som bor i Sandviken förstå vad ett ÖP är och hur de kan 
påverka det.  

- Klädbytardag (1 april) kommer ske i centralt och tillgängligt till alla. 
- Skräpplockardag (8 april) i och omkring Färnebofjärdens nationalpark, i samarbete med 

HSR, Sandvikens kommun och Vi i Gysinge. 
- Naturvänliga vecka (vecka 18) kommer bli webbaserad, med tips på hemsidan och 

facebooksidan om hur en kan gynna igelkottar, fladdermöss, fjärilar och bin. 
- Studiebesök till vindkraftsparken (september) 
- Miljövänliga veckan (vecka 40) 

 
Engagemang 
SNF Sandviken kommer skapa ett plattform för aktiva medlemmar som vill engagera sig genom att 
volontära i aktiviteter eller genom att själv skapa en kampanj i kommunen.  
 
Kommunikation 
Sandvikens krets har en hemsida och facebooksida, samt en facebookgrupp. Hemsidan kommer 
utvecklas vidare genom att optimalisera och skriva flera bloggartiklar. Under 2017 kommer kretsen 
också börja skicka medlemsutskick via e-post för att kommunicera med lokala medlemmar. 


