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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 
 

Naturskyddsföreningen Kansli Väst är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningens länsförbund i 
Bohuslän, Halland, Norra Älvsborg, Skaraborg samt Södra Älvsborg. Dessa länsförbund representerar i sin 
tur 52 stycken kretsar. 
 
De ideella Natursnoksledarna i Naturskyddsföreningens kretsar bygger själva upp sin verksamhet kring 
lust, kunskap och intresse tillsammans med deltagarna. Naturskyddsföreningen Kansli Väst stöttar 
kretsarna och de ideella ledarna i deras arbete och samordnar verksamheten. 
 
Sedan våren 2014 har en person på det regionala kansliet, arbetat 20% av en heltidstjänst med 
Natursnokarna. 2014 var första året som Kansli Väst fick en specificerad andel av en tjänst för att 
samordna Snok-verksamheten i länet.  År 2014-2015 handlade arbetet om att bygga upp en fungerande 
verksamhet samt att hitta det regionala kansliets roll i förhållande till kretsar och grupper i regionen samt 
riksföreningens kansli. 
 
Mätbart mål för 2015 var enligt verksamhetsplan att minst 175 barn skulle delta på någon av regionens 
aktiviteter under året. Detta mål är uppnått, om vi räknar in barn utanför åldersspannet 7-25 år. 
Det långsiktiga mål et är att år 2020, ha aktiva Natursnoksgrupper i minst hälften av regionens 52 kretsar. 
2014 ökade antalet grupper från 11 till 14 grupper. 2015 sjönk antalet grupper ned till 12 stycken. 
 
Hur ser det ut idag? 
 

 Naturskyddsföreningen i Västra Götalands län har 4395 betalande ”Familjemedlemmar” i åldern 
7-25 år. 

 

 Totalt antal Natursnoksgrupper i Västra Götaland 2015, var 12 stycken. 
 

 En grupp har avslutat sin verksamhet, Utby 2. 
 

 En grupp låg vilande under 2015, Mölndal/Änggårdsbergen pga. ledarbrist. 
 

 En grupp kommer att vara vilande under våren 2016, eventuellt även till hösten, Tjörns 
natursnoksgrupp, pga. ledarbrist. 

 

 Tre grupper startade under hösten 2015, Lärjeåns natursnoksgrupp, Lerum 2, samt Utby 1, de har 
därför inte redovisat för ett helt års verksamhet. 

 

 Partille natursnoksgrupp/fältbiologer har haft fokus på äldre barn, 12-20 år, så deras 
Snokverksamhet för yngre barn har inte varit så omfattande under 2015. De kommer att satsa 
mer på yngre barn under 2016. 

 

 Målet om att Västra Götaland minst 175 barn ska delta i en aktivitet 2015 har uppnåtts med gott 
och väl, 698 barn kom ut i naturen under 2015 under minst ett tillfälle. (I åldrarna 2-12 år.) 

 



 

 Antalet aktiva Snokgrupper har minskat istället för att öka under 2015. Från 14 grupper 2014 – 12 
grupper 2015. 
 

Vad fungerar bra? 
 
Föräldrar och barn uppskattar snokverksamheten, utflykterna är trevliga och det är enkelt att delta. Har 
man anmälningsplikt kan utflykterna lättare anpassas efter hur många och hur gamla barnen är. En grupp 
anger att nyrekryteringen av ledare har fungerat väl,  då deltagande föräldrar engagerats som ledare. 
Snokgrupper som har flera ledare uppger att verksamheten är lättare att organisera och planera, man 
delar på det totala ansvaret och kan arrangera en träff var. Alla kan vara med i en Snokgrupp oavsett 
bakgrund, funktionshinder, kultur. Morföräldrar och grannen kan följa med barnen. 
 
”Natursnokarna är en av våra högst prioriterade verksamheter som vi vill göra allt som är möjligt för att 
stöda och vidmakthålla.” 
 
Vad fungerar mindre bra? 
 
Det som återkommer är att det är svårt att hitta ledare och natursnokar som vill delta, samt att 
verksamheten är tidskrävande att planera. Det gäller såväl som genomförandet av aktiviteterna som 
marknadsföring aktiviteterna. Det kan även vara svårt att nå nya målgrupper. Belastningen för ledarna kan 
se olika ut från gång till gång beroende på hur många barn som dyker upp. I vissa fall kan det krävas 
engagemang utanför Natursnoksgruppen för att verksamheten ska drivas framåt (kretsstöd), i andra fall 
kan gruppen vara för självgående, så att kretsstyrelsen känner att de saknar insyn i verksamheten. 
Natursnokarna verkar vara en relativt okänd verksamhet jämfört med t.ex. fältbiologerna eller 
Mulleskolan. Mer reklam generellt för Natursnokarna behövs troligen. 
 
Kommunikation 
 
Snokgruppsregistret (Excel) måste uppdateras. Det finns en Facebookgrupp för Natursnokarna i Göteborg, 
men den fungerar inte optimalt, det finns till exempel inte kontaktuppgifter på sidan, alla grupper är inte 
med, och dessutom har två grupper egna Facebooksidor, Änggårdsbergen samt Utby 1. Det finns även en 
gemensam mail som alla grupper kan läsa, men den fungerar inte heller. Kansliet har i dagsläget inte 
möjlighet att ha möten med Snok-ledare på kontoret på grund av platsbrist. 
 
Redovisning 
 
Under arbetet med redovisningen framgår det tydligt att det ser väldigt olika ut i de olika kretsarna 
angående vad man redovisar, hur man dokumenterar sina träffar och vem som ansvarar för 
redovisningen. Ibland är det en snokledare, ibland någon i styrelsen. Rutiner kring redovisningen bör 
upprättas och den redovisningsblankett som finns idag behöver kompletteras med information för att bli 
begriplig. 
 
 
Aktiviteter 2015 
 
Natursnoksaktiviteter: De verksamma grupperna har under 2015 främst stöttats på deras egna initiativ. 
Extra stöd har erbjudits regionens nystartade grupper. De lokala gruppernas aktiviteter redovisas i 
dokumentet ”Redovisning deltagardagar 2015”. Utöver dessa deltog regionkansliet tillsammans med 
kretsordföranden Olle Holmstrand och Anna Wahlberg från riksföreningens kansli i Barnfestivalen på Nääs 



 

i Lerum den 7 september. Under festivalen mötte vi hundratals barn och deras vuxna, som under dagen 
bl.a. fick gissa bajset och hjälpa djur och natur genom att städa vår strand. 
 
 
Natursnoksledarutbildning: Det regionala kansliet anordnade tillsammans med riksföreningens kansli och 
den lokala kretsen i Borås och dess Natursnoksgrupp en ledarutbildning i Fristad den 11-12 oktober. 
Erfarna ledare såväl som snart-snokledare deltog vid kursen. Exempel på teman var Använda alla sinnen, 
Biologisk mångfald & hållbar utveckling och Eld.  Det var totalt 12 nya och gamla ledare som trivdes 
tillsammans i naturen kring Fristad. 
 
Stöd till kretsar: Under 2015 informerades kretsar om möjligheterna kring stöttning för de som vill starta 
upp Natursnoksverksamhet.  
 
Inventering av befintlig verksamhet: Regionkansliet gjorde under hösten en sammanställning av vilka 
Natursnoks- och andra barn-, familje- och ungdomsverksamheter som bedrevs i regionen. Detta arbete 
fortsätter under 2015, då långt ifrån alla kretsar svarat på kansliets fråga.  
 
Dialog kring riktat arbete med barn och unga: En plattform för dialog skapas, där kretsar och befintliga 
Natursnoksgrupper tillsammans med Regionkansliet tar fram en arbetsplan för perioden 2015-2020. Detta 
arbete startades 2014, arbetet fortsatte under 2015. 
 
Gemensam hemsida och sociala media: En gemensam hemsida finns, för att underlätta spridning av 
information kring Natursnoksaktiviteter i regionen, adress: http://vastra-
gotaland.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna-vast/. Den har tyvärr inte uppdateras på ett tag på 
grund av tidsbrist. Det finns också information på Naturkontakt som är mer uppdaterad. Det finns också 
en gemensam Facebooksida för samtliga Natursnoksgrupper i Göteborg, 
https://www.facebook.com/natursnokarnaigoteborg/?fref=ts. Den används av vissa grupper idag, frågan 
är vilken funktion den ska ha, då två grupper har egna Facebook-sidor. Riks-kansliet har också tagit initiativ 
till En Facebook-sida för Natursnoksledare, den fungerar inte heller optimalt i dagsläget då inte alla ledare 
är medlemmar. 
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