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Inledning  
Vid styrelsemötet den 25 oktober 2022 tog riksstyrelsen beslut om förslag till nya 
verksamhetsriktlinjer för riksföreningen, det som också kallas Naturskyddsföreningens 
framtidsstrategi. Den nuvarande sträcker sig till och med 2023, sedan tar nya riktlinjer vid 
för perioden 2024–2027. Riktlinjerna ska beslutas på stämman i juni 2023.  

För att få ett väl förankrat förslag till stämman vill styrelsen involvera så många 
medlemmar som möjligt i flera olika skeden i processen. Medlemmarna har på olika sätt 
kommit med synpunkter under våren på digitala träffar, på rikskonferensen, och i den stora, 
årliga medlemsundersökningen. Tillsammans med löpande analys av vad som händer i 
omvärlden har ett förslag till framtidsstrategi för 2024 – 2027 tagits fram. Nu är det därför 
dags för remiss av styrelsens förslag och du har möjlighet att tycka till! I det här dokumentet 
har vi samlat information om styrelsens förslag till ny framtidsstrategi och remissrundan i 
höst.  

Frågor och svar om framtidsstrategin  

Vad är verksamhetsriktlinjer/framtidsstrategin?  
Verksamhetsriktlinjerna, ett dokument kallat framtidsstrategin, är riksstämmans uppdrag 
till riksföreningen. Nya verksamhetsriktlinjer beslutas demokratiskt på riksstämman vart 
fjärde år. De gäller alltså för fyra år och finns till för att riksstämman ska ge riksstyrelsen en 
tydlig signal om vilka arbetsområden som ska prioriteras och hur riksföreningen ska arbeta 
under perioden. 

Varför kallas verksamhetsriktlinjerna för framtidsstrategi nu? 
De verksamhetsriktlinjer som antogs på riksstämman 2018 fick namnet framtidsstrategin 
för att beskriva att verksamhetsriktlinjerna är ett visionärt dokument, som på samma gång 
som det är styrande för riksföreningens verksamhet samlar hela föreningen kring vårt 
uppdrag. Dokumentets upplägg och format har varit uppskattat och riksstyrelsens har 
därför i sitt förslag valt att behålla det tidigare upplägget med målområden och metoder 
samt behålla namnet framtidsstrategi. Fortsättningsvis i texten används ordet 
framtidsstrategin. 

Vem finns framtidsstrategin till för? 
Framtidsstrategin talar om hur riksföreningens arbete ska prioriteras för att på bästa sätt 
uppfylla föreningens vision om en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Den 
vägleder hela föreningen och beskriver vilka frågor riksföreningen prioriterar, på lokal nivå 
genom stöd till kretsar och länsförbund, på nationell nivå samt på internationell nivå genom 
föreningens internationella program.  Utifrån framtidsstrategins inriktningsmål beslutar 
riksstyrelsen om mätbara mål som styr rikskansliets dagliga arbete. Den ska vara en 
inspiration för de tusentals människor som varje dag samlas kring det ideella arbetet.  
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Hur tar vi fram nya riktlinjer? 
Att ta fram föreningens framtidsstrategi för Naturskyddsföreningen är en process där alla 
medlemmar har möjlighet att delta. Arbetet med att ta fram en ny strategi för perioden 
2024–2027 tar sitt avstamp i den befintliga framtidsstrategin.  

Den nuvarande framtidsstrategin som antogs på riksstämman 20181 har fungerat som 
styrande dokument för riksföreningen, men också använts flitigt som inspiration i många 
kretsar och länsförbund. Nu när ny framtidsstrategin ska tas fram utgår vi därför ifrån den 
befintliga strukturen med fem målområden och fem förändringsmetoder. 

Arbetet inleddes med en genomlysning av hur befintlig framtidsstrategi och tillhörande mål 
har fungerat. Vid ett antal digitala träffar under våren fick medlemmarna tillfälle att, efter 
en inledande lägesbeskrivning av ämneskunnig avdelningschef vid rikskansliet, diskutera 
målen och individuellt göra medskick.  

För att Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis ska kunna verka som en stark aktör 
för miljöengagemang, miljöpolitisk påverkan och förändring behöver det göras 
prioriteringar och vara tydligt vad vi ska fokusera på. Vid rikskonferensen i maj delade 
sakkunniga chefer vid rikskansliet med sig av aktuella och framåtblickande frågor, sedan 
hölls workshops för att samla in deltagarnas åsikter om vilka frågor som är allra viktigast 
att fokusera på. För en bredare bild av medlemmarnas åsikter inkluderades också frågan om 
prioriteringar i den årliga medlemsundersökningen.   

Utifrån de medskick som kommit in har riksstyrelsen berett ett förslag till ny 
framtidsstrategi, ”Framtidsstrategin 2024–2027”, som medlemmarna har möjlighet att 
lämna synpunkter på och ge ändringsförslag till under höstens remissrunda. Riksstyrelsen 
omhändertar inkomna synpunkter och lägger därefter fram propositionen till ny 
framtidsstrategi till riksstämman i juni 2023, där kretsarnas och länsförbundens ombud 
röstar om den.  

Hur kan jag vara med och påverka framtidsstrategin nu?  
Under 11 november – 8 januari pågår remissrundan där alla medlemmar kan delta. Det kan 
ske tillsammans med andra på någon av de regionala workshopparna, eller genom att 
enbart använda sig av det digitala remissverktyget. Läs mer om hur du kan delta i 
remissrundan på sida 8 i det här dokumentet. 

  

 
1 Den nuvarande framtidsstrategin antogs på riksstämman 2018 med mål som styr 
riksföreningens verksamhet under fyra år. Riksstämman 2020 blev uppskjuten pga 
pandemin och genomfördes 2021. Då beslöts att flytta fram stämmorna ett år till ojämna år 
för att inte sammanfalla med riksdagsvalet och som konsekvens beslutades den gällande 
framtidsstrategin gälla till och med 2023. Riksstämman 2023 ska därför fatta beslut om ny 
framtidsstrategin som ska gälla till 2024–2027. 



  

 
  5 

 

Riksföreningens och rikskansliets styrdokument 
Bilden nedan visar och beskriver Naturskyddsföreningens styrdokument och hur de 
förhåller sig till varandra.  
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Framtidsstrategin på 3 minuter – en sammanfattning av 
förslaget 

Övergripande om riksstyrelsens förslag till ny framtidsstrategi 
Inför stämman 2018 gjorde riksstyrelsen ett ordentligt omtag med verksamhetsriktlinjerna 
inför fyraårsperioden 2019–2022 (förlängdes till 2023). Dokumentet fick ett nytt namn 
“Naturskyddsföreningens framtidsstrategi”, en ny disposition, uppdaterade strategier och en 
ny skärning av målen. Ambitionen var att framtidsstrategin ska vara kort, lättillgänglig och 
ett dokument som hela föreningen kan och vill använda sig av. Den har varit uppskattad och 
fungerat både som styrande för riksföreningen och vägledande och inspirerande för kretsar 
och länsförbund.  

Den nya framtidsstrategin för 2024–2027 utgår därför från den förra men är uppdaterad 
utifrån aktuella frågor och med en ambition att vara både tydligare och mer tillgänglig. 
Nedan följer en snabb sammanfattning av framtidsstrategin. 

Utifrån framtidsstrategin kommer styrelsen anta en fyraårig plan med mer specificerade 
och mätbara mål. (se dokumentträdet ovan). 

Förändringar och nyheter 
Mindre förändringar har gjorts i själva dispositionen i framtidsstrategin. De inledande 
sidorna har fått en uppdaterad text, men i övrigt är det marginella justeringar. 
Formuleringen av Naturskyddsföreningens vision och roll kvarstår. 

Den största förändringen i dokumentets struktur är att målen har placerats före 
förändringsmetoderna för bättre förståelse. Först tydliggörs vad vi vill uppnå, därefter hur 
det ska gå till.  

Målområden 
De fem målområdena upplevs fortfarande som relevanta och inspirerande:   

• Ren luft och begränsad klimatpåverkan -> Rättvis klimatomställning och giftfri miljö  
• Livskraftig natur i skog och mark 
• Livfulla vatten från källa till hav 
• Miljökloka människor i hållbara samhällen 
• En stark och inflytelserik organisation 

Målområde 1 har fått nytt namn, Rättvis klimatomställning och giftfri miljö.  Miljögifter har 
lyfts in. 

Målområdenas inledningar har uppdaterats och delmålen, som nu kallas inriktningsmål, 
har reviderats för ökad tydlighet.   
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Målområdena har fokus på målen, vad vi vill uppnå. Följaktigt har exempel på verksamhet 
lokalt, nationellt och internationellt flyttats till förändringsmetoderna, dvs. hur vi ska uppnå 
målen. 

Inriktningsmålen, som finns under varje målområde, har eftersträvats att var koncisa. De 
består av en mening som beskriver ett eftersträvat tillstånd i världen eller i organisationen, 
som delvis kan ligga utanför vår rådighet. Den andra meningen beskriver en process vi som 
organisation behöver genomföra för att bidra till att uppnå eller förbättra kvalitén i nämnda 
tillstånd. Denna del av målet bör vi ha full rådighet över. 

I målområde 4 har miljörätt och hållbara samhällen lyfts in som egna inriktningsmål. 

Sammanställning av målområden och målen i framtidsstrategin 
 

Målområde 1: Rättvis 
klimatomställning 
och giftfri miljö 

1.1 Fossilfritt, flexibelt och förnybart energisystem 

1.2 Effektiva och hållbara transporter 

1.3 Kraftigt minskade växthusgasutsläpp från produktion och 
konsumtion av varor och tjänster  

1.4 Naturbaserade klimatlösningar och minskade utsläpp från 
areella näringar 

1.5 Starkare reglering av hälso- och miljöfarliga ämnen 

1.6 Giftfri miljö 

Målområde 2: 
Livskraftig natur i 
skog och mark 

2.1 Ett hållbart nyttjande och ett funktionellt skydd av skogen 

2.2 Ett rikt odlingslandskap och hållbara matsystem 

2.3 En gynnsam bevarandestatus för alla landlevande arter 

2.4 En minskad negativ påverkan av gruvdriften och 
resurseffektiva värdekedjor 

Målområde 3: Livfulla 
vatten från källa till 
hav 

3.1 Hållbart nyttjande av hav och funktionella skyddade 
havsområden 

3.2 Hållbart nyttjande och skydd av sötvatten och dess biologiska 
mångfald 

3.3 Fler våtmarker och skyddade strandzoner 

3.4 Livskraftiga bestånd av vattenlevande arter 
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Målområde 4: 
Miljökloka människor 
i hållbara samhällen 

4.1 Hållbara konsumtionskulturer 

4.2 Hållbar ekonomi 

4.3 Kunskap om hållbar utveckling 

4.4 Rättssamhällets skydd för människor och miljön ska stärkas 

4.5 Hållbara städer och samhällen 

Målområde 5: En stark 
och inflytelserik 
organisation 

5.1 Fler medlemmar 

5.2 Mer resurser till miljöarbetet 

5.3 En bred och levande folkrörelse 

5.4 En stark global miljörörelse 

5.5 En stark påverkanskraft 

5.6 Trovärdig och engagerande kommunikation 

5.7 En jämlik och inkluderande förening 

 

Förändringsmetoder 
De fem förändringsmetoderna beskriver hur riksföreningen arbetar för att uppnå målen i 
framtidsstrategin. Metoderna är fem till antalet: 

• Naturkänsla  
• Mobilisering 
• Påverkan 
• Konsumentmakt 
• Samarbete 

Metoderna är de samma som i föregående strategi, men texterna har utvecklats och 
förlängts. Här beskrivs metoderna och hur de kan användas, samt med exempel på vad 
riksföreningen gör genom egna aktiviteter eller för att stötta kretsar och länsförbund lokalt, 
nationellt och internationellt. 

Betyder den breddade verksamheten i framtidsstrategin att vi måste 
prioritera bort något från nuvarande verksamhet?  
Den framtidsstrategi som slås fast av stämman är det uppdrag som riksstyrelsen får av 
stämman att implementera. Meningen är alltså att riksföreningen under fyraårsperioden 
ska arbeta med alla inriktningsmålen. Om stämmans uppdrag till riksstyrelsen blir för stort 
i relation till riksföreningens ekonomi och kapacitet blir det riksstyrelsens uppdrag att göra 
prioriteringar i hur stor omfattning de olika inriktningsmålen kan arbetas med.   
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Allt du behöver veta om höstens remissrunda 

Frågor och svar om remissen 

Vad är syftet med remissen? 
Syftet med att styrelsen skickar ut sitt förslag till framtidsstrategi på remiss är att alla 
medlemmar ska kunna bidra med sin kompetens och erfarenhet till det förslag som 
styrelsen lägger fram på riksstämman 2023. På så sätt blir förslaget bättre och mer förankrat 
och genomarbetat. 

Vem får delta?  
Alla som är medlemmar i Naturskyddsföreningen är välkomna att lämna sina synpunkter 
på förslaget till ny framtidsstrategin. 

När och hur kan jag delta? 
Under hösten kommer alla medlemmar att bjudas in att lämna sina synpunkter antingen 
genom vårt digitala remissverktyg eller via de remissträffar som anordnas runt om i landet. 

Den digitala remissen kommer att vara öppen från 11 november till 8 januari.  

Om du vill diskutera förslaget till framtidsstrategi med andra medlemmar är du välkommen 
på en remissträff i din region, se nedan. Om du inte har möjlighet erbjuds också en 
gemensam digital träff för hela landet. De regionala träffarna kommer att vara workshopar 
där mötesdeltagarna tillsammans lämnar ett remissvar på förslaget. Det kommer också att 
finnas möjlighet att ställa frågor. Här hittar ni höstens möten: 

• 19 november, region Gävle-Dala, Falun, remissträff och föreläsning ”Vad händer i 
skogsfrågan?”. Inbjudan och anmälan 

• 19 november, region Väst, Göteborg, remissträff. Inbjudan och anmälan 

• 20 november, region Västerbotten, Lycksele, kretskonferens med remissträff och 
föreläsningar. Inbjudan och anmälan 

• 23 november, region Norrbotten, Digital remissträff . Inbjudan och anmälan  

• 24 november, Mälardalen, Naturskyddsföreningarna i Västmanland, Sörmland, och 
Uppsala län, Digital remissträff. Inbjudan och anmälan  

• 26 november, Naturskyddsföreningarna i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, 
Östergötlands och Gotlands län, Nässjö, remissträff och föreläsning ”Våtmarkernas 
roll i miljö- och klimatarbetet”. Inbjudan och anmälan 

• 26 november, region Örebro-Värmland, Kristinehamn, kretskonferens med 
remissträff, föreläsning ”Grävande journalistik och opinionsskapande”, 
erfarenhetsutbyte. Information och inbjudan. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/skogsforelasning-och-remisstraff-om-naturskyddsforeningens-framtidsstrategi-falun-2022-11-19/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/remisstraff-om-naturskyddsforeningens-framtidsstrategi-goteborg-2022-11-19/
https://vasterbotten.naturskyddsforeningen.se/2022/11/02/valkommen-till-kretskonferens-i-lycksele-sondag-20-november/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKUCFNcWKZ6meezJ1xgYFpoNpYfLfkKFQGxF5ieUYBPy7fAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1kPbbNGom9mVgW-vuEm-56EFksGb4eXtnlZPxrRg0d9I/edit?ts=634e6e7a
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/valkommen-att-tycka-till-om-foreningens-inriktning-de-kommande-aren-malardalen-2022-11-24/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/remisstraff-vatmarker-och-erfarenheter-nassjo-2022-11-26/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/kretskonferens-for-orebro-och-varmlands-lan-kristinehamn-2022-11-26/
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• 27 november, region Mitt, Östersund, kretskonferens med remissträff och 
föreläsningar. Inbjudan och anmälan. 

• 29 november, för alla medlemmar, Digital remissträff. Inbjudan och anmälan 

• 1 december, region Stockholm, Stockholm, remissträff. Inbjudan och anmälan 

• 4 december, region Skåne-Blekinge, Kristianstad, föreläsning ”Varg och människor: 
hur stämmer årets rekordjakt på varg överens med lagstiftningen?”, och 
remissträff. Inbjudan och anmälan 

I länken finns mer information och anmälningsformulär, och kontaktuppgifter till regionalt 
kansli. 

Vi kommer att fylla på med information där det saknas, vartefter det blir klart. 

Varje träff leds av riksstyrelseledamot och processledare från riksföreningen. 

Hur deltar jag i den digitala remissen?  
Länk till remissen >>>  HÄR!  

För att kunna läsa och kommentera remissen krävs inloggning till Naturskyddsföreningens 
mötesplats i VoteIT.  
 
Gå in på:  https://naturskyddsf.voteit.se/ och klicka på den blå knappen 
 Logga in till Naturskyddsföreningen 
 

• Första gången i VoteIT? Välj BankID.   

• Varit med förr? Välj E-post.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3tF38Hi85p2URyQASUqoJqH6rBEu0t0fZFRMiwt0oA_kSmg/viewform
https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/zjkfrkp0v3hxlt/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/var-med-och-forma-foreningens-framtidsstrategi-stockholm-2022-12-01/
https://skane.naturskyddsforeningen.se/2022/11/10/framtidsstrategin/
https://naturskyddsf.voteit.se/
https://naturskyddsf.voteit.se/
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Kom ihåg att spara länken bland dina favoriter så att du kan återkomma flera gånger. 
https://naturskyddsf.voteit.se/ 

Jag fick inte ett e-postmeddelande från VoteIT och kan inte validera min adress. 
Leta i skräpkorgen. Ligger det inte där, mejla till:  

voteit-support@naturskyddsforeningen.se  

Jag ser bara detta: 

 

https://naturskyddsf.voteit.se/
mailto:voteit-support@naturskyddsforeningen.se
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Svar: Mejla voteit-support@naturskyddsforeningen.se 

 

Nu är jag inne i VoteIT och remissen! Hur gör jag? 
Nu är det dags att tycka till. I VoteIT är framtidsstrategin indelad i många olika 
dagordningspunkter. I vänsterspalten klickar du på rubriken Pågående för att se alla 
punkter. Klicka på respektive dagordningspunkt för att läsa och kommentera på just den 
punkten. 

 

 

Den första punkten behandlar övergripande synpunkter om framtidsstrategin. Mer specifika 
synpunkter om vision och roll eller förändringsmetoder lämnar du under de två följande 
dagordningspunkterna 

Synpunkter om innehåll i målområden eller mål lämnas under dagordningspunkterna för 
respektive målområde eller mål. 

Hur påverkar du styrelsens proposition till riksstämman 2023? 
Den digitala remissen är rådgivande inför att styrelsen ska ta fram sin proposition. Här 
stödjer du styrelsens textförslag eller ändringsförslag genom att “gilla” dem. Du gillar ett 
förslag genom att klicka på gilla-knappen under respektive förslag.  

Det går utmärkt att dra tillbaka sitt “gillande” genom att återigen klicka på gilla-knappen om 
man ångrar sig.  

 

Du kan se alla som har gillat ett förslag genom att trycka på siffran till höger om gilla-
knappen. När du gör det får du upp en dialogruta med alla användare som gillat.  

mailto:voteit-support@naturskyddsforeningen.se
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Att gilla innebär att du stödjer förslaget! 

Observera att det också går att gilla diskussionsinlägg men att det inte innebär inte att du 
stödjer ett förslag. Läs mer om diskussionsinlägg nedan. 

För att lämna ett ändringsförslag 
Innan du lämnar ett ändringsförslag, försäkra dig om att ingen annan har lämnat samma 
eller ett liknande förslag.  

Klicka på den blåa knappen Lägg ett förslag 

 

Skriv sedan in ditt ändrings- eller tilläggsförslag så kortfattat och tydligt som möjligt.  

Ditt förslag får automatiskt ett namn, en så kallad hashtag, så att det ska vara lätt för dig och 
andra att hänvisa till det i diskussionerna.  

Dra tillbaka förslag 
Du kan dra tillbaka ditt förslag genom att klicka på de tre små punkterna och Dra tillbaka 
längst ner till höger. Förslaget raderas inte helt men blir dolt. Det kan vara lämpligt at dra 
tillbaka ditt förslag om du tycker att någon har lämnat ett bättre förslag än ditt eller om 
någon kanske har argumenterat väl mot ditt förslag i diskussionsfältet. 
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Skriv ett diskussionsinlägg  
Det finns två sätt att bidra med ett inlägg till diskussionen kring en dagordningspunkt. Det 
första är att helt enkelt att skriva en kommentar under Diskussioner, i fältet till höger om 
förslagen. 

 

 

Det andra sättet är att klicka på Kommentera under ett lagt förslag. Fördelen med det att du 
automatiskt får med dig hänvisningen till förslaget, den så kallade hashtaggen i 
kommentaren. Alltså syns det tydligare vad du faktiskt kommenterar på. 
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Ångra ett Diskussionsinlägg?  
Du kan ta bort ditt inlägg genom att trycka på de tre små prickarna längst ned till höger på 
din kommentar och därefter Radera. 

 

 

Modereras innehållet i remissen? 
Ja, behörig personal på rikskansliet följer vad som händer och hjälper till vid behov. 

 

HJÄLP? Mejla voteit-support@naturskyddsforeningen.se 

 

 

mailto:voteit-support@naturskyddsforeningen.se

