
                                     

Naturskyddsföreningen i Väst   Adress:  

kansli.vast@naturskyddsforeningen.se Södra Larmgatan 6   

Tel: 0723-097989 411 16 Göteborg 

 

 
Natursnokarna i Väst 

 

VERKSAMHETSPLAN 2016 
 
 

I Naturskyddsföreningen tror vi att känslan för naturen grundläggs genom att 

människor är ute i naturen och får en relation till den. Vi tror att denna 

känslomässiga koppling är en förutsättning för att vilja skydda och bevara natur och 

miljö. Naturskyddsföreningen arbetar därför aktivt med att stärka denna känsla hos 

alla grupper i samhället. 

  

När barn och unga är ute i naturen stimuleras alla sinnen. Att vara i en icke 
tillrättalagd natur, med dess möjligheter att experimentera, undersöka och skapa, 
ger barn och unga ovärderlig fysisk och mental stimulans.  
 
Natursnokarna vill göra barn nyfikna på naturen. Samtidigt får både barn och vuxna 
kunskaper om hur människan kan nyttja och förvalta naturen, samt hur de kan 
minska sin påverkan på den genom sitt sätt att leva. Natursnokarna erbjuder en 
chans att vara med och rädda världen. 
 
 
Mål för verksamheten 
 
De ideella ledarna i Naturskyddsföreningens kretsar bygger själva upp sin 
verksamhet kring lust, kunskap och intresse tillsammans med deltagarna. 
Naturskyddsföreningens Regionala kansli i Väst stöttar kretsarna och de ideella 
ledarna i deras arbete och samordnar verksamheten på regional nivå. 
 
Naturskyddsföreningens Regionala kansli i Väst arbetar för att öka antalet 
Natursnoksaktiviteter i Västra Götaland och Halland. Under 2016 ska minst 200 
barn och deras vuxna delta på våra aktiviteter.  
 
Naturskyddsföreningen ska år 2020 ha aktiva Natursnoksgrupper i minst hälften av 
regionens kretsar (2013 var vi 11 grupper). 
 

 
 



 

 

 
Organisation 
 
Naturskyddsföreningens regionkansli i Väst är ett samarbete mellan 
Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän, Halland, Norra Älvsborg, 
Skaraborg samt Södra Älvsborg. Dessa länsförbund representerar i sin tur 52 st. 
kretsar. 
 
 
Aktiviteter 2016 
 
Natursnoksaktiviteter: De idag verksamma Natursnoksgrupperna (16 st, 2015) 
stöttas i sina aktiviteter under året. Nya ledare ska efter 
natursnoksledarutbildningen (se nedan) hjälpas att själva hålla varsin aktivitet 
under hösten. 
 
Natursnoksledarutbildning: Regionkansliet ska, tillsammans med riksföreningen, 
länsförbunden samt den lokala kretsen, anordna en Natursnoksledarutbildning 
eller regional träff under 2016. Utbildningen ska vara öppen får både nya och 
gamla ledare. 
 
Stöd till kretsar: Regionkansliet ska stötta de kretsar som vill starta en 
Natursnoksgrupp. Stöttningen till kretsar med befintlig Natursnoksverksamhet 
fortsätter och intensifieras. 
 
Regional snokledare: Konceptet med regionala snokledare (noder) utvecklas under 
2016, för en ökad samsyn och ett effektivare arbete i hela landet. 
 
Inventering av befintlig verksamhet: Regionkansliet ska under 2016 fortsätta 
sammanställa vilka Natursnoks- och andra barn-, familje- och 
ungdomsverksamheter som idag bedrivs i regionen.  
 
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.  
 
Gemensam hemsida: Arbetet med det regionala kansliets hemsida Natursnokar i 
Väst fortsätter och utvecklas. 
 
 


