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Meningen med föreningen 
Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge är Naturskyddsföreningens lokala krets i 
Sundsvalls och Ånge kommuner. Föreningens uppgift och verksamhet är enligt stadgarna: 
Uppgift 
Kretsen skall inom sitt verksamhetsområde arbeta för Naturskyddsföreningens syften samt i 
första hand hos kommunala organ tillvarata naturmiljövårdens intressen. 

Verksamhet 
Kretsen skall i sin verksamhet 

• bevaka natur- och miljöskyddsfrågor 
• bedriva upplysningsverksamhet 
• väcka opinion i väsentliga natur- och miljövårdsfrågor 
• påverka företag, myndigheter - främst kommunala organ - och politiker 
• bedriva aktiv föreningsverksamhet 
• verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor som i det fria 

folkbildningsarbetet. 

Kretsens verksamhet skall stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet 
till vidgade kunskaper. 

Föreningen skall söka samarbete med andra organisationer, som har intresse för natur- och 
miljövård. 

Vision (antagen 2013) 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge ska vara den ledande kraften i Medelpad när det 
gäller omsorg om natur och miljö. Föreningens åsikter ska alltid efterfrågas i viktiga natur- 
och miljöskyddsfrågor. 

Mål (5 års sikt, 2023) (antaget 2019) 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge ska varje år genomföra minst en extern 
opinionsbildningskampanj. 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge ska ha 20 procent fler medlemmar 2023 jämfört med 
2018. 
Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge ska varje år genomföra minst 10 externa och 5 
interna arrangemang. 
Antalet deltagare i varje aktivitet ska vara minst 10 personer.  
Under ett år ska minst 50 olika personer delta i någon av föreningens aktiviteter. 
Strategier (antagna 2019) 
• Konsekvent och långsiktig opinionsbildning. 
• Kontinuerlig planering och uppföljning av verksamheten. 
• Samarbete med andra organisationer. 
• Aktivering av passiva medlemmar. 

 
Prioriterade frågor (antagna 2019) 

1. Värna den biologiska mångfalden och ta ansvar för biotopskydd och hållbara kretslopp 
2. Föra diskussionen om klimatförändringens konsekvenser på lokal nivå  
3. Skogsvårdsärenden ska ständigt bevakas ur olika miljö- och mångfaldsaspekter 
4. Livsmedelsförsörjningen ska granskas ur olika aspekter 
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5. Aktivt deltagande i samhällsdebatten främst genom remissyttranden i naturvårdsfrågor 
6. Sträva efter att väcka och förmedla en positiv natur- och miljökänsla till barn och ungdom 

Skrivelser 
Naturskyddsföreningen får en hel del planer för naturreservat, vägar, järnvägar, kraftledningar, 
vindkraftsanläggningar m.m. för yttrande. Att svara på dessa remisser kräver mycket tid och vi måste 
välja vilka frågor som är så viktiga att vi ska lägga ner tid på att skriva yttranden. 

Programverksamheten 
Följande aktiviteter finns redan planerade. Ytterligare programpunkter kommer att läggas till. 
Styrelsen tar gärna emot förslag till fler aktiviteter. 

jan- nov Natur- och friluftsrådet har numera möten varje månad 
februari Kretskonferens  
28 feb Årsmöte  
6 april Klädbytardag 
5 maj  Länsstämma i Sundsvall 
22 maj  Biologiska mångfaldens dag 
6 juni  Nationaldagen 
Juni Vargutflykt i Ånge 
sept Skogens dag 
okt Miljövänliga veckan 
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Påverka kommunen 
Vi ska under 2019 arbetat med de frågor som politikerna drev inför valet 2018. Vi ska prioritera:  

• Landsbygdsutveckling 
• Lokal odling 
• Mera äng och mindre gräsmattor 
• Handlingsplan mot invasiva arter 
• Kommunala åtgärder för minskad klimatpåverkan 

 
Vi ska också arbeta för att kommunen ska satsa mer på Årets Naturvårdskommun. 
 
Natursnokarna 
Vi har för närvarande två ledare för Natursnokarna. Vi söker därför fler barn och föräldrar som vill 
delta i aktiviteterna. Natursnokarna är en prioriterad aktivitet. 

Handla miljövänligt 
Miljövänliga veckan (v 40) kommer vi att fortsätta att medverka i. 2018 och 2019 kommer att handla 
om att bruka i stället för att förbruka, d.v.s. i större utsträckning använda det vi redan har i stället för 
att köpa nytt (Fixa Grejen). 

De två Willys-butikerna i Sundsvall är certifierade för Bra Miljöval. Det innebär att kretsen, vid 
begäran från riksorganisationen, inventerar att miljömärkta produkter finns eller andra uppföljningar 
av de regler som gäller för certifiering.  

Ekonomi 
Föreningen har en god ekonomi, främst beroende på små utgifter. Styrelsens ambition är att fortsätta 
på denna linje. 

Naturskyddsföreningen Sundsvall–Ånges organisationsnummer är 889201-5606 
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