Detta är en fördjupning till värdegrund, verksamhetsidé mm

Värdegrunden i vår vardag

Kärleken till naturen är vår främsta drivkraft. Med lust och glädje vill vi värna, vårda och visa
naturen i Skåne. Vi är en opartisk och obunden organisation och därför kan alla som vill värna
och vårda naturen i Skåne samarbeta med oss.
Vi är inkluderande
I Naturskyddsföreningen i Skåne arbetar vi för att alla ska känna sig välkomna och kunna
delta och bidra till verksamheten från början. Vi lägger vikt vid att se och lyssna på varandra
samt visa respekt för våra olikheter. Öppenhet och tolerans genomsyrar samtalsklimatet där
vi ger positiv återkoppling till varandra. Allas tankar och reflektioner lyfts fram direkt så att
alla får en chans att komma till tals. Alla är här för att jobba mot gemensamma mål med lika
möjligheter att påverka. Oavsett position har alla en egen auktoritet och en egen kraft att
förändra. Syftet/funktionen med föreningen är viktigare än den hierarkiska beslutsordningen.
Vi är noga med att informera varandra på ett tydligt sätt så att alla är medvetna om aktuella
frågor.
Vi söker samarbete
Inom Naturskyddsföreningen i Skåne hjälps vi åt med att fördela arbetet och ser till att ingen
lämnas ensam med för många betungande uppgifter. Vi tror på samarbete över normernas
gränser. Ju fler olika typer av intressen/verksamheter vi samarbetar med desto större kraft har
vi att förändra samhällsutvecklingen till det bättre.
Vi är engagerade och nyfikna
Föreningen har ett positivt förhållningssätt till nya idéer och är öppen för engagemang som
rör natur och miljö. Vi är inte rädda för att agera och ta initiativ till att satsa på viktiga ämnen
när chansen fås. Vi tar ansvar för våra uppgifter och strävar efter effektivitet i vårt arbete.

Vår verksamhetsidé.
Vi vill

erbjuda naturupplevelser för att stärka lusten av att vara utomhus för att öka medvetenheten
hos allmänheten om vikten av en ren natur och en sund miljö.
skapa debatt och förmedla våra synpunkter kring olika frågor; vara naturens röst.
informera om närnatur, möjligheter för engagemang och sprida kunskap.
ge stöd till våra kretsar så att lokal verksamhet kan utvecklas. Tänka globalt, agera lokalt.
Inspirera så många blir flera.

genomföra och stimulera till ökat engagemang i vår förening. Lyfta fram goda exempel, som
på olika sätt belyser vikten av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbart.
SE EXEMPEL HÄR (länk).

sprida kunskap om miljöpåverkan. Visa att det är konstigt att inte leva miljömedvetet, istället
för tvärtom, som idag är normen.

Så arbetar vi i styrelsen

Styrelsemedlemmarnas roller baseras på kunskap och intresse. Syftet är att fördela arbetet
inom styrelsen och att kunna ge säkra svar kring frågor internt och externt. I områden där vi
inte kan ge svar ska vi försäkra oss om att ha kanaler till relevant information.
Styrelsemötena har fokus på vår vision, verksamhetsidé och verksamhetsplan så att det blir
kul att gå på mötena. Det är ju därför vi är där! Administrationspunkter betar vi av snabbt.
Arbetsutskottets (AU) roll är att tillsammans med verksamhetskoordinator (VK) förbereda och
presentera beslutsunderlag till styrelsemedlemmarna. Inför styrelsemötena har alla ett ansvar
att läsa igenom handlingar och komma väl förberedda till mötena. Då får vi en effektiv
beslutsprocess och mer fokus kan läggas på föreningens verksamhet och utveckling.

