Verksamhetsplan 2022

Föreningen ska fortsätta att verka för Naturskyddsföreningens ändamål, att vårda och skydda vår
lokala natur och miljö. Det gör vi genom aktiviteter som bygger kunskap, medvetande och
engagemang. Vi ska också agera och samverka tillsammans med andra organisationer för att bidra
till en mer hållbar samhällsutveckling och därmed ett mer attraktivt Vänersborg.
Riksföreningens Framtidsstrategi är vägledande också för kretsens verksamhet. I föreningens
kommunikation använder vi FN:s globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030.
Kretsens fokusområden 2022
• 2022 är ett valår och Vänersborgskretsen genomför aktiviteter för att ta reda på hur de
politiska partierna avser att öka fokus på klimat och miljö i Vänersborg efter den 11
september. Startaktivitet är en enkät till alla politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige.
•

För att väcka naturintresset hos barn och unga ska Vänersborgskretsen utveckla
samverkan med skolor inom Vänersborgs kommun.

•

Under året ska verksamhet i och kring Lillåstugan fortsätta utvecklas med fokus på
utomhusaktiviteter. Målsättningen är att fler barnfamiljer ska upptäcka vår stadsnära
natur och lära sig mer om naturvård och miljöskydd. Vi ska därtill fortsätta arbetet för ett
kommunalt naturreservat i området utmed Göta älv och Lillån, mellan Vänern och Restad.

•

Vi ska genomföra aktiviteter som uppmärksammar miljöpåverkan av nedskräpningen.
Målet är att bidra till en långsiktig minskning av nedskräpningen.

•

Vänersborgskretsen ska tillsammans med kretsarna i Trollhättan och Grästorp utveckla
verksamheten och informationen vid Grinnsjötorp med hjälp av beviljat LONA-bidrag.
Målsättningen är även att få fler intresserade och aktiva medlemmar som är med och
vårdar samt bevarar den kultur-historiska miljön och arbetar med biologisk mångfald.

Våra temagrupper och studiecirklar
En del av föreningens verksamhet drivs av våra olika temagrupper. Temagrupperna 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.
Våra grupper är:
• Programgruppen
• Webbgruppen
• Lillåstugans stuggrupp
• Grinnsjötorps verksamhetsgrupp
• Handla miljövänligt-gruppen
• Vandrings- och fältstudiegruppen
• Naturfotogruppen i Vänersborg (studiecirkel)
• Fixa grejen! (studiecirkel)
• Fågelgruppen (i samverkan med Trollhättekretsen)
Vi ser gärna att medlemmar startar fler temagrupper eller studie-/kamratcirklar inom relevanta
områden. Det är ett bra sätt för att bredda verksamheten och få nya medlemmar.
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