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Föreningen ska fortsätta att verka för Naturskyddsföreningens ändamål genom att skapa 
aktiviteter som bygger upp kunskap, medvetande och engagemang för att vårda och 
skydda vår lokala miljö och natur. Vi ska dessutom agera och samverka tillsammans med 
andra organisationer för att vårda och skapa en attraktiv och hållbar miljö- och 
samhällsutveckling i Vänersborgs kommun. 
 
Våra temagrupper 
En del av föreningens verksamhet drivs inom olika temagrupper som specialiserar sig på 
specifika områden, eftersom våra medlemmar har olika intressen och lust att engagera 
sig i olika projekt och aktiviteter. 
 
Alla temagrupper har en samordnare som är styrelsens kontaktperson och ansvarig för 
att kalla gruppens deltagare till möten för att planera, genomföra och följa upp 
verksamhetens aktiviteter. Under 2019 fortsätter vi att utveckla våra befintliga 
temagrupper; 

· Program- och projektgruppen 
· Webbgruppen 
· Handla miljövänligtgruppen 
· Vandringsgruppen 
· Naturfotogruppen 

 
Föreningen ser gärna att engagerade medlemmar startar temagrupper eller studiecirklar 
inom relevanta områden, som exempelvis flora, fauna, fåglar, insekter, skog, vatten eller 
barnverksamheten Natursnokarna. 
Föreningens framtidsstrategi (verksamhetsriktlinjer 2019-2022) anger de målområden 
och inriktning vi ska ha även som krets, och är ett naturligt stöd i vår verksamhet. 
 
Under 2019 fortsätter arbetet med att få med Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 
2030) i temagruppernas verksamheter, för att förtydliga vilka av de 17 globala målen som 
är relevanta för vår förening och där vår verksamhet kan göra skillnad. Syftet är att vi ska 
bli bättre på att kommunicera vad föreningen gör, och på så sätt rekrytera fler 
medlemmar och aktiva temagruppsdeltagare. 
 
Grinnsjö 
Under 2019 ska vi fortsätta utveckla verksamheten i och vid torpet Grinnsjö på Hunneberg 
tillsammans med kretsarna i Trollhättan och Grästorp. Syftet är att både bevara den 
biologiska mångfalden och skapa ett attraktivt besöksmål som ger naturnära upplevelser 
och kunskap. 
Vi vill gärna locka unga människor till Grinnsjö, såsom barnfamiljer och tonåringar, och 
fortsätter att anpassa våra aktiviteter för att nå fler målgrupper. 
 
 
 


