
Verksamhetsplan för 2014

Inledning
Styrelsen för kretsen började under 2012 ett delvis 
annat sätt att arbeta genom att:
• identifiera verksamhetsområden som kan anses 
vara viktiga för Umeåkretsen 
• klarlägga vilka resurser som finns inom styrelsen 
och aktiva medlemmar och utifrån det prioritera 
verksamhetsområden där kompetens och personligt 
intresse finns 
• försöka forma verksamhetsgrupper för dessa pri-
oriterade områden och rekrytera intresserade med-
lemmar 
• utse områdesansvariga att leda dessa verksamhet-
sområden enligt delegat (styrelsebeslut 2012-05-14, 
reviderat 2012-11-26).

Syftet med förändringen var att skapa förutsättningar 
för att aktivera fler medlemmar och utveckla kretsens 
verksamhet. 

Detta har lett till att styrelsen fram till 2013 års utgång 
inrättat 3 verksamhetsområden: Hållbar livsstil, Skog 
och biologisk mångfald och Barn, familj och natur.

Under hösten 2013 initierade Riksföreningen en na-
tionell satsning för att lyfta miljöfrågor under valåret 
2014. Det innefattade bland annat utlysning av pro-
jektmedel för kretsar att söka. I enlighet med verk-
samhetsplanen för 2013, där vi uttryckt avsikt att 
bevaka, och om möjligt, ansluta till centralt initierade 
aktiviteter, så sökte vi projektmedel i december 2013. 
Ansökan beviljades oavkortat. Därför kommer detta 
projekt att bli en central del av kretsens prioriterade 
aktiviteter under 2014.

Verksamhetsplanen beskriver planerad verksamhet 
för våra verksamhetsområden, valprojektet samt om-
råden utöver dessa som anses viktiga för föreningen.

Planerad verksamhet 2014
Valprojektet
Projektet innefattar 5 olika delprojekt, vilka beskrivs 
i ansökan (bilaga 1). Ansökan beviljades oavkortat 
vad gäller ekonomi (bilaga 2) men med några min-
dre förslag till förändringar i genomförande. Ansökan 
och beslut gäller därför som verksamhetsplan för pro-
jektet.

Skog och biologisk mångfald
Områdesansvariga: Torun Bergman och Mats Djups-
jöbacka 
Verksamhetsområdet Skog och biologisk mångfald 
har som sitt övergripande mål att vara en lokal och 
regional kraft för att hejda den pågående utarmningen 
av biologisk mångfald. Eftersom vi verkar i en region 
där skog utgör en dominerande naturtyp fokuserar 
området på skogens biologiska mångfald, men även 
andra biotoper är relevanta för gruppens verksamhet. 
Vi vill påverka genom aktiviteter som riktar sig mot 
aktörer inom näringarna, myndigheter och genom att 
väcka opinion. 
Följande aktiviteter planeras under 2014:

Valprojektet 
Ansvariga: Mats Djupsjöbacka, Marcus Klaus, Cia 
Odelberg, Torun Bergman
Verksamhetsområdet har hand om två delprojekt 
inom Valprojektet 2014. Dessa är skogspolitisk de-
batt samt lunch i det gröna, se Bilaga 1 för en närmare 
beskrivning av dessa samt tidsplan. 

Medlemsvärvarträff – tema skog
Ansvarig: Carin von Köhler
Ett tillfälle för att informera om hur intresserade kan 
aktivera sig inom naturskyddsföreningen och kring 
frågor som rör verksamhetsområdet. Vi planerar att 
även bjuda in andra föreningar med naturvårdsintres-
se. 
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Svampkurs
Ansvariga: Carin von Köhler, Roger Olofsson
Vi planerar att genomföra en svampkurs, bestående 
av en teorikväll och en dagsexkursion med syftet att 
lära deltagarna matsvampar och samtidigt berätta om 
skogens biologiska mångfald. Denna aktivitet ge-
nomförs inom ramen för Bostadenavtalet, eventuellt i 
närheten av ett av deras bostadsområden. 
Aktiviteten kommer att genomföras under hösten. 

Botanisk exkursion
Ansvarig: Torun Bergman
Vi planerar en botanisk exkursion någon gång under 
sommaren. Det blir antingen en exkursion på temat 
rödlistade kärlväxter i skog eller en nornaexkursion 
i I20-skogen. Vi planerar att kontakta Västerbottens 
Botaniska Förening (VBF) för samarbete. Eventuellt 
kan aktiviteten bedrivas i form av en inventering.
Aktiviteten kommer att genomföras under sommaren. 

Inventeringar och aktiviteter med fokus på 
rödlistade arter/signalarter
Ansvarig: Mats Djupsjöbacka
Minst två inventeringsexkursioner planeras under 
2014. En av dessa aktiviteter planeras som en inven-
teringskurs med fokus på rödlistade insekter. 

Mål 2014:
• Genomföra aktiviteter som beskrivs ovan

Hållbar livsstil
Områdesansvariga: Anders Wangel och Frauke Mo-
lander
Området Hållbar livsstil är brett och innehåller såväl 
bevakning som aktiviteter som riktar sig mot både 
individer, företag, samhällsorgan och den lokala 
opinionen. Strävan är att få allt fler att i sin vardag 
leva så att vi närmar oss ett hållbart lokalsamhälle. 
Trots allmänna bruset ska vi försöka tränga oss fram 
och påverka med sådan information och kunskap att 
vi var och en i Umeå på något, om ack så litet, sätt 
ställer om våra vardagsliv. Gruppen kommer i sin 
verksamhet i största möjliga utsträckning söka sa-
marbeta med såväl andra miljöorganisationer som 
miljöintresserade individer, oavsett dessa är medlem-
mar eller inte, och Studiefrämjandet. Inriktningen för 
verksamhetsområdet under 2014 kan i stort utläsas 
denna viljeyttring:

Påverka beslutsfattare
Aktiviteter:
• Cykelforum
• Fair trade

• Hållbarhetsveckan
• SEE-veckan
• Operation giftfri förskola

Påverka individuellt beteende
Aktiviteter:
• Bra Miljöval
• Klädbytardagen, Bokbytardagar
• Cykeldemonstration /Bilfria dagen
• Köpfria dagen
• Studiecirklar

Påverka opinion/Ökad kunskap
Aktiviteter:
• Bra Miljöval
• Miljöcaféer
• Föreläsningar
• Operation giftfri förskola

Mål 2014
• Bygga upp och stabilisera verksamhetsområdet, 
tex genom att säkra studiecirkeln och hitta, säg ett 
styvt 20-tal medlemmar/icke-medlemmar att ge-
nomföra planerade aktiviteter
• NF-logotypen skall i lokalt externa sammanhang 
synas vid minst 10 tillfällen, aktiviteter inom ramen 
för Bostaden-avtalet och Miljöcaféet oräknade

Detta dokument får ses som en grund för gruppen att 
vidareutveckla under 2014. En mer detaljerad verk-
samhetsplanering med tidsangivelser sker löpande i 
styrelsedokumentet.

Barn, familj och natur
Områdesansvarig: Cia Odelberg
Verksamhetsområdet har som sitt övergripande 
mål att skapa nyfikenhet, upptäckarglädje och ökad 
kunskap kring natur och miljöfrågor. Här finns även 
en koppling till att skapa medvetenhet om skogens 
sociala värden och vikten av tätortsnära skogar.
Verksamhetsområdet bildades i samband med att Na-
turskyddsföreningens familjeaktiviteter Natursnokar-
na startade upp i Umeå under hösten 2013.

Planerade aktiviteter 2014:
• Tre aktiviteter under våren är redan inplanterade 
för den grupp Natursnokar som etablerades under 
hösten. Ytterligare tre kommer genomföras under 
hösten. Ansvariga: Lotta Jonsson, Carin von Köhler 
och Cia Odelberg.
• Verksamhetsområdet ansvarar för planerandet av 
en familjeaktivitet i samarbete med Bostaden.
Ansvarig: Cia Odelberg
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• I samarbete med kretsens verksamhetsomåder för 
skog och biologisk mångfald planeras för en akti-
vitet ”Lunch i det gröna” dit kommunala politiker 
bjuds in för att diskutera behovet av tätortsnära sk-
ogar.
Ansvarig: Cia Odelberg och Torun Bergman (skog 
och biologisk mångfald)
• Rekrytera fler ledare genom att marknadsföra den 
Natursnokledarutbildning som ska ske i Skellefteå 
under senvåren

Mål 2014:
• Genomföra aktiviteter som beskrivs ovan

En hållbar utveckling av lokalsamhället
Ansvar: Styrelsen
Umeå och Umeåregionen är sedan många år i stark 
utveckling vad gäller ekonomi och befolkning. Nya 
handelsplatser tillkommer, trafikvolymen ökar, 
grönytor exploateras, energibehovet ökar – allt detta 
påverkar folkhälsan, luftkvaliteten och hållbarheten 
negativt. Naturskyddsföreningen har en mycket vik-
tig roll för att skapa opinion och påverka beslutsfat-
tare att fatta mer hållbara beslut. Inte minst är det 
viktigt att Naturskyddsföreningen följer planer som 
gäller stadens och regionens utveckling så att tidig 
reaktion är möjlig. Styrelsen intention är att en verk-
samhetsgrupp ska bildas under 2014 för detta priorit-
erade område. 

Mål 2014:
• Arrangera en cykeldemonstration i Umeå på den 
bilfria dagen
• Fortsatt representation i kommunens cykelforum
• Fortsatt representation i kommunens referensgrup-
pen för ett nytt luftföroreningsprogram
• Bevaka och yttra sig om kommunens planering och 
beslut i relevanta frågor
• Om möjlighet finns bilda ett verksamhetsområde 
inom kretsen

Havet och andra vatten
Ansvar: Styrelsen
Styrelsen avser att bevaka detta område och vi ans-
er att kretsen har potential att utveckla arbetet med 
dessa frågor. Potential finns att bilda ett verksamhet-
sområde kring detta tema då området fick mycket 
uppmärksamhet på Riksföreningens rådslag i Umeå 
i januari 2014.

Mål 2014: 
• Fortsatt representation i Kustvattenrådet och i Mel-
lanbygdens vattenråd

• Om möjlighet finns bilda ett verksamhetsområde 
inom kretsen

Intern och extern kommunikation
Ansvar: Styrelsen
Styrelsen anser att det är viktigt att fokusera på det-
ta område och att kretsen har stor nytta av det. Den 
externa kommunikationen kring verksamheten inom 
varje område bör utvecklas och förbättras samtidigt 
som den interna kommunikationen kan styras upp. 

Mål 2014:
• Fortsatt utveckling av kretsens digitala kanaler 
som hemsidan och Facebook
• Utveckling och implementering av den grafiska 
profilen i externt material och nyhetsmejl
• Minst en träff om kommunikation mellan varje 
verksamhetsområde och kommunikationsansvariga 
i styrelsen för att identifiera kommunikationsbehov
• Använda lokalmedia i större utsträckning för att 
uppmärksamma våra aktiviteter, ställningstagande 
osv

Vissa centralt initierade aktiviteter
Ansvar: Styrelsen
Förutom internt initierade aktiviteter kommer 
styrelsen att bevaka centralt initierade aktiviteter från 
riks- och länsnivå, och när möjlighet och intresse 
finns engagera sig i dessa. Vi ser att detta är viktigt 
för att styrka kretsen och även föreningen regionalt 
och nationellt.

Mål 2014: 
Bevaka centralt arrangerade aktiviteter och prioritera 
deltagande i sådana som styrker kretsen.

Ekonomiska ramar
För de verksamhetsområden där det finns område-
sansvariga med delegat från styrelsen sätts en ekon-
omisk ram för verksamhetsområdet till 6000 kr per 
område. Vid behov kan utökning av kostnadsramen 
äskas separat från styrelsen.
Rambudget för valprojektet anges av ansökan och 
beviljande (bilaga 1 och 2).
I övrig verksamhet beslutar styrelsen löpande om 
kostnader.
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Mats Djupsjöbacka Louise Berglund 
Torun Bergman  Frauke Molander
Roger Olofsson  Martin Svensson 
Anders Wangel
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14. Bakgrund och nulägesbeskrivning (Anordnade kretsen/länsförbundet t.ex. någonting inför 
förra valet? Kan projektet dra nytta av det på något sätt?) 
Inför valet 2010 genomförde Umeåkretsen en omfattande enkät kring miljöfrågor riktad till samtliga 
partier som ställde upp i kommunalvalet. Samtliga partier svarade på enkäten som sammanställdes i en 
slutrapport omfattande 36 sidor. En viktig del av det planerade projektet är att: 
 
(1) Följa upp enkätsvaren och ställa frågan ” vad har ni gjort av det som ni svarade inför valet 2010?”, 
samt följa upp det som inte genomförts ”varför gjorde ni inte som ni sa inför valet 2010?” 
 
(2) Med enkäten från 2010 som utgångspunkt kommer vi att genomföra ny enkätundersökning och 
kommunicera resultatet till våra medlemmar och till allmänheten via våra informationskanaler och 
media (se marknadsföring). 
 
15. Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning samt 
beakta mångfalds- och åldersperspektiv (ur stadgarna). Hur bidrar projektet till detta? 
 

1. Vi kommer försöka rekrytera yngre (t ex fältbiologer och studenter), men också äldre 
projektdeltagare till var och en av de innefattande aktiviteterna. Redan nu i 
planeringsstadiet har vi en spridd åldersfördelning bland aktiva medlemmar och jämn 
könsfördelning (se t.ex. ansvariga för delprojekten punkt 23) 

 
2. Vi kommer t.ex. vid möten med politiker och under enkätkonstruktionen särskilt 

prioritera att få med dessa perspektiv. T.ex. vid utfrågningar låta yngre personer ställa 
sina frågor. 

16. Koppling till riksdagsvalet 2014. 
 

1. Genom att arrangera en aktivitet där vi uppmärksammar (bl.a. genom utdelning av riks 
framtagna diplom) de miljömärkta riksdagskandidaterna inom vår region kommer vi att 
koppla projektet direkt till riks storsatsning på miljömärkning av riksdagskandidater 
inför riksdagsvalåret 2014. 
 

2. Tillsammans med riks, andra länsförbund och kretsar så bidrar vårt projekt som en 
kugge i den stora helheten till att förankra vikten av miljöfrågorna inför valet 2014 på ett 
lokalt och regionalt plan, vilket kommer att ge kaskadeffekter upp på riksnivå. – det som 
är av vikt lokalt och regionalt lyft uppåt i den politiska hierarkin. 

 
3. Genom att arrangera en debatt kring skogspolitiken, samt en lunch med politiker i en av 

Umeås stadsnära skogar, kommer vi att koppla projektet till Riksföreningens satsning för 
en ny skogspolitik. 
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17. Koppling till föreningens kampanj med miljömärkning av kandidater till riksdagsvalet. 
 
Se punkt 16. 

18. Hur hjälper projektet till att sätta miljöfrågorna på agendan och bidra till att miljö blir en av 
de viktigaste frågorna i valet 2014? 
Genom flertalet aktiviteter och genom att kontinuerligt synas i media kommer vi att hjälpa till 
att ständigt uppmärksamma politiker och media på att det finns en stor efterfrågan från 
allmänheten till att politikerna ska satsa på gröna frågor. 

19. Samarbeten med andra aktörer i våra frågor. Hur och med vilka? (T.ex. med fackförbund, 
företag, andra organisationer) 
 
Tankar om samarbete: 
 

• Miljöcaféet i Umeå. I samarbete mellan Ingenjörer för miljön, Jordens vänner, 
Omställningsrörelsen och Umeåkretsen har föreläsningskvällar kring aktuella 
miljöfrågor arrangerats i Umeå, ca en gång per månad, sedan september 2012. 
I projektet kommer vi att samverka med dessa föreningar. 

• Under projektets tidiga skede (jan-mars) kommer vi även att söka fler aktörer att 
samverka med, t.ex. andra miljö- och friluftsorganisationer, skolor, företag etc. 
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20. Vad vill ni åstadkomma? (Förväntade resultat) (Möjliga effekter på lång och kort sikt. T.ex. 
fler riksdagskandidater, organisationer m.fl. lyfter upp miljöfrågor i sitt arbete. Max 10 rader) 
Vi vill uppmärksamma politikerna att de gröna frågorna är något som Umeåborna verkligen bryr 
sig om, en bra grön politik kan ge framgång i de lokala valen. På lång sikt innebär en bra grön 
politik på kommunnivå att fler kommande riksdagspolitiker kommer att bära med sig att gröna 
frågor är viktiga för de väljare som röstat fram dem lokalt/regionalt vilken kommer att påverka 
deras vilja att driva på en hållbar grön politik på riksnivå.  
 
Att vi inom kretsen satsar på att lyfta upp de gröna frågorna på den politiska dagordningen i 
Umeå kommer att ge ett eko till andra ”miljöföreningar” i Umeå att lyfta miljöfrågor i sitt arbete 
och t.ex. skriva insändare och artiklar med ett fokus på miljöfrågor.  
 
Slutligen vill vi bidra till att lyfta behovet av en ny skogspolitik för Sverige högt på den politiska 
agendan. 
21. Vad har ni tänkt göra? (Översiktlig beskrivning av aktiviteterna i projektet.) 
 
Vi planerar följande aktiviteter inom projektet; 
 

1. Uppföljning av en enkät som partierna i kommunvalet fick svara på inför valet 2010 (se 
ovan) samt ny enkätundersökning. 

2. Aktiviteter för att uppmärksamma de riksdagskandidater i länet som blir miljömärkta 
genom riks projekt. I denna del kommer vi att samarbeta med kretsen i Skellefteå som 
även sökt bidrag samt även med andra kretsar i länet. 

3. Debattartiklar och insändare i lokalpressen (Västerbottenskuriren och Västerbottens 
folkblad). Dessa skrivs i anslutning till, och med tema kopplat till, de olika aktiviteterna. 

4. En Lunch i det gröna: Vi kommer att använda samma modell som använts av Riks projekt 
Skogen som klassrum. Vi bjuder kommunpolitiker, tjänstemän samt media till en 
tätortsnära skog med höga sociala värden och miljövärden för att belysa vikten av att 
bevara Umeås grönområden och den biologiska mångfalden. 

5. Skogspolitisk debatt: Ett högt prioriterat område för NF är att förändra den svenska 
skogspolitiken. I nära samverkan med Enheten för Skog och naturvård på 
Riksföreningen avser vi att arrangera en utfrågning och debatt kring skogspolitiken med 
representanter för riksdagspartierna.  

 
22. Vilka mätbara mål har projektet? (skriv i punktform) (t.ex. 4 inslag i media, x antal möten/ 
telefonsamtal med riksdagskandidater i regionen) 
 

• 4 inslag/reportage i media under 2014 
• 2-3 debattartiklar i lokalpress 
• 1 samtal med samtliga miljömärkta riksdagskandidater i regionen 
• 1 möte med samtliga miljömärkta riksdagskandidater i regionen 
• 1 debatt om skogspolitiken med representanter från Riksdagspartierna 
• 1 Lunch i det gröna med kommunpolitiker och tjänstemän 
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23. När och hur ska detta ske? Vem är genomförare? (Alla aktiviteter i projektet, med tidsplan 
och ansvarig.) (Fyll på med rader om det behövs.) 
 
Vad? När? Vem? 
Debattartiklar och insändare i lokalpress kopplat till de 
olika aktiviteterna i projektet 
 

Fortlöpande Staffan 
Svanberg 

Skogspolitisk debatt med representanter för 
riksdagspartierna 
 
- Planeringsarbete  
Planeringen kommer att ske i nära samverkan med 
Enheten för Skog och naturvård på Riksföreningen. Vi har 
redan kontaktat Malin Sahlin som ställer sig mycket positiv 
till arrangemanget. Vi har även för avsikt att bjuda in andra 
kretsar i länet i planeringsarbetet. 
 
- Inbjudan och kontakter med politiker  
 
- Skriva pressmedelande, kontakter med media och 
marknadsföring 
 
- Genomförande av debatten i lokal för ca 150 personer 
centralt i Umeå, ledd av extern moderator 
 
- Debattartikel i lokalpress om krisen i skogen och att 
Sverige behöver en ny skogspolitik 
 

 
 
 
Jan-feb 
 
 
 
 
 
 
Februari 
 
April-maj 
 
 
Maj eller början 
av sept. 
 
Direkt efter 
debatten 

Marcus Klaus 
och 
Mats 
Djupsjöbacka 
 
 
 

Uppföljning av enkät inför valet 2010 
 
Uppföljande enkätundersökning 
 
Förmedla resultat till kretsmedlemmar och allmänhet, bl.a. 
genom brevutskick till medlemmar, pressmeddelande till 
media etc. 
 

Mars/april 
 
April 
 
Augusti 

Johanna 
Paulsson 
 

Lunch i det gröna för kommunpolitiker och journalister 
- Planeringsarbete och inbjudan av politiker 
- Skriva pressmedelande och kontakter med media 
- Genomförande av lunchen 
- Debattartikel i lokalpress om vikten av att bevara 

tätortsnära natur 
-  

 
Jan-feb 
April 
Början av maj 
Maj 

Torun Bergman 

Aktivitet för att bl.a. medialt uppmärksamma de 
riksdagskandidater inom Västerbottens län som genom 
Riks enkät blivit miljömärkta. 
 

- Möten för samordning av verksamhet mellan länets 
kretsar samt konkretisering av aktiviteter 

- Genomförande av aktiviteter  
 

 
 
 
 
Våren 2014 
 
Augusti-sept  

Staffan 
Svanberg 
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24. Medlemsvärvning – hur och när ska ni göra det i ert projekt? 
 
Medlemsvärvning kommer framför allt att ske indirekt i och med att föreningen kommer att 
synas och höras mycket i samband med de aktiviteter som projektet innefattar. I samband med 
ett par av aktiviteterna, t.ex. vid den skogspolitiska debatten, kommer kretsen att ha ett 
informationsbord för att informera om föreningen och värva medlemmar. 

25. Marknadsföring, kommunikation och resultatspridning (internt och externt) (t.ex. 
Naturkontakt) 
Umeåkretsen har en stark kompetens för marknadsföring. Två ledamöter i styrelsen arbetar 
med marknadsförening professionellt. Vi kommunicerar via föreningens hemsida, sociala 
medier och kretsbrev. Vi har för närvarande ca 800 mailadresser i vår sändlista för kretsbrev.  
 
De olika aktiviteterna i projektet kommer att kommuniceras via: 

- föreningens hemsida, sociala medier och kretsbrev (e-post) 
- ett brevutskick till kretsens alla 2300 medlemmar. Förutom att marknadsföra aktiviteter 

kommer vi här även att föra ut resultat av vår enkätundersökning av miljöprofilen hos 
partierna i kommunvalet till alla medlemmar.  

- Affischer och flyers uppsatta/placerade på strategiska platser i Umeå i samband med 
aktiviteterna, se exempel på tidigare affisch här: 
http://www2.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och
%20l%C3%A4nsf%C3%B6rbund/V%C3%A4sterbotten/Ume%C3%A5/Diverse/NF%20
Umea_forelasning_skog.pdf 
 

Marknadsföring kommer även att ske genom de debattartiklar och insändare som planeras i 
projektet.  
 
Vi planerar även att kontinuerligt kommunicera projektet inom NF via naturkontakt. 
 
26. Specifikation av intäkter och utgifter. - inkl. ev. sociala avgifter och semesterersättning. 
(Komplettera gärna med egna rader för att förtydliga!) 
 
Intäkter 
 
Projektbidrag riksföreningen (kr)   

30 000:- 
Extern finansiering (kr)  
(Från? Redan beviljat, sökt eller ska sökas?) 

 
 

Egna medel (kr) 15 000: 
Summa intäkter (kr) 45 000:- 
Utgifter 
 
Kategori Till vad? (När? Vem/vilka?) Belopp (kr) 

Arvode till externa föreläsare el. dyl. (kr) 1. Moderator vid den  
skogspolitiska debatten. 

. 

6000:- 

http://www2.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20l%C3%A4nsf%C3%B6rbund/V%C3%A4sterbotten/Ume%C3%A5/Diverse/NF%20Umea_forelasning_skog.pdf
http://www2.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20l%C3%A4nsf%C3%B6rbund/V%C3%A4sterbotten/Ume%C3%A5/Diverse/NF%20Umea_forelasning_skog.pdf
http://www2.naturskyddsforeningen.se/Regional%20Office%20Files/Kretsar%20och%20l%C3%A4nsf%C3%B6rbund/V%C3%A4sterbotten/Ume%C3%A5/Diverse/NF%20Umea_forelasning_skog.pdf
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Marknadsföring, annonsering (kr) 
 

Marknadsförening av de 
aktiviteter som planeras i 
form av: 
- annonser i lokalpress 
- brevutskick till alla 
kretsmedlemmar (ca 1700 
adresser) 
- tryck av affischer och 
flyers 

20 000:- 

Lön, inkl. sociala avgifter (kr)   

Lokalkostnader/Hyra (kr) 
 

1. Hyra av lokal i samband 
med politiks debatt om 
skogspolitiken 

2. Hyra av lokal inför 
uppmärksammandet av 
de miljömärkta 
riksdagskandidaterna 
från regionen. 

 

6 000:- 

Resekostnader (kr) 
 

Västerbottens län är stort. Vi 
kommer att behöva ersätta 
medlemmar för resor i 
samband med aktiviteter 
som planeras i samverkan 
med andra kretsar i länet. 

2000:- 

Förtäring (kr) 1. Vegetarisk lunch i 
samband med Lunch i det 
gröna för 
kommunpolitiker 

2. Kaffe och tilltugg i 
samband med det event 
som kommer att 
anordnas för att 
uppmärksamma de av NF 
miljömärkta riksdags-
kandidaterna i regionen. 

7000:- 

Övrigt (definiera!) (kr) 
 

Arvode till sakkunniga 
spökskribenter för 
debattartiklar 

4000:- 

Summa kostnader (kr) 
 

 45 000 

Antal anställda, sysselsättningsgrad (%)* Ideellt arbete: antal personer och antal timmar 
Inga anställda Antal personer: 20 

Antal timmar: 300 
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27. Om egenfinansiering inte är möjlig, motivera varför. (De kretsar och länsförbund som har 
egna medel förväntas medfinansiera sina projekt.) 
 
 

 
Ort Datum 
Umeå 2013-12-09 

 
Underskrift krets/länsförbundsordförande  
 
 
 
Namnförtydligande 
Mats Djupsjöbacka 
 
Telefon (dagtid) 
070-226 67 16 
 
E-post 
styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se 
 
 
Skickas till: 
Naturskyddsföreningen  Tel: 08-702 65 38 
Att: Hanna Rüdeberg  Fax: 08-702 08 55 
Box 4625   E-post: projektbidrag@naturskyddsforeningen.se 
116 91 Stockholm 
 
Sista ansökningsdag är 9 december 2013.  
 
Läs mer om projektbidrag på: 
www.projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se 
Där finns även denna blankett. 
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