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VERKSAMHETSPLAN 2020  

INLEDNING 
Föreningens ändamål framgår av paragraf 2 i stadgarna. Inom ramen för denna och under 

devisen Naturupplevelser med din egen kraft har verksamheten två inriktningar – att främja 
människors hälsa och välbefinnande (folkhälsospåret) och att gagna besöksnäringen 

(turismspåret).  

§ 2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att verka för 

1. att invånare och gäster i landskapet Gästrikland ges goda möjligheter till natur- och 

kulturupplevelser inom nedan nämnda aktiviteter samt 

2. att information om service och tjänster i anslutning härtill blir bekantgjorda. 

 

Aktiviteter: 

1. Vandring 

2. Kanotpaddling 

3. Cykling 

4. Kulturen i naturen 

5. Ridning 

6. Skidturer 

7. Skridskoturer 

8. Gästriklands fauna 

9. Gästrikeväxter 

     10.  Naturens skafferi 

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att   

1. ge människor i alla åldrar möjligheter till rekreation och friskvård 

2. tillgängliggöra naturen för personer med funktionsnedsättning 

3. tillgängliggöra naturen för invandrare 

4. stimulera fysiskt inaktiva till motion i naturen 
 

Under åren 2015 – 2019 har föreningens produkter och verksamhet till största delen skapats och 

utvecklats inom Leader-projektet Naturupplevelser i Gästrikland. Från år 2020 har föreningen att 

förvalta och utveckla det som projektet skapat utan Leader-bidrag.  

Denna uppgift är mycket omfattande och kräver stora arbetsinsatser och en organisation, i vilken 

arbetet är funktionellt fördelat på flera ansvarstagare. I verksamhetsplanen görs en uppdelning av 

arbetet på UTVECKLINGSVERKSAMHET och ADMINISTRATION.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
NATURUPPLEVELSER 

MED DIN EGEN KRAFT 
Föreningen Naturkraft Gästrikland 

 

 

ÅTGÄRDSHANDLEDNING 
efter avslutat Leader-projekt 



2 
 

UTVECKLINGSVERKSAMHETEN 
 

VERKSAMHETER OCH AKTIVITETER ATT FÖRVALTA OCH UTVECKLA  
 

AKTIVITETER ÅTGÄRDER 
 

VANDRING: Skapande av lokala, digitaliserade vandringsleder 

Produktion av pdf-kartor 

  Inläggning av leder på pdf-kartor 

Inläggning av företag, föreningar samt natur- och kulturplatser på 

pdf-kartor 

Inläggning av leder, föreningar samt natur- och kulturplatser på 

Naturkartan Gästrikland 
 

KANOTPADDLING: Sökning av samt text- och fotobeskrivningar nya kanotplatser 

Skapande av digitaliserade kanotleder 

Produktion av pdf-kartor 

  Inläggning av leder på pdf-kartor 

Inläggning av företag, föreningar samt natur- och kulturplatser på 

pdf-kartor 

Inläggning av leder, föreningar samt natur- och kulturplatser på 

Naturkartan Gästrikland 
 

CYKLING:  Skapande av lokala, digitaliserade cykelleder 

Produktion av pdf-kartor 

  Inläggning av leder på pdf-kartor 

Inläggning av företag, föreningar samt natur- och kulturplatser på 

pdf-kartor 

Inläggning av leder, föreningar samt natur- och kulturplatser på 

Naturkartan Gästrikland 
 

KULTUREN I   

NATUREN:  Inom området Kulturen i Naturen har framtagits en sammanställning 
över vilka natur/kultur-aktiviteter som 28 utpekade destinationer, 
(Natur och Kulturcentra) har i sina områden.  

I tre av dessa destinationer har Kulturjakten Gästrikland lagts in. 
Övriga destinationer kommer att bearbetas under 2020-2021. 

  

 Utveckling av appen Kulturjakten Gästrikland har skett i projektet 
med tre destinationer inlagda, Högbo, Årsunda samt Axmar Bruk.  

 

Återstående arbete: 
o Lokalisering, gps-angivning, fotografering och textbeskrivning 

av 10 kulturplatser per lokal destination 
o Länkar till fördjupad information 

o Inläggning av platserna på pdf-kartor 
o Inläggning av resterande lokala destinationer, prel. 25 st. i 

appen Kulturjakten Gästrikland. 

o Uppdatering av Hemsidan vad gäller Kulturen i Naturen. 
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  Syftet med Kulturjakten:  
  Vara till nytta:  

• för turistanläggningar som aktivitet för gäster 
• för kommuninvånarna som aktivitet i naturen och information 

om lokal kulturhistoria  

• för skolornas hembygdsundervisning. 
 

RIDNING:  Skapande av lokala leder från hästgårdar 

  Sammanbindning av hästgårdar med ridleder 
 

SKIDTURER: Produktion av pdf-kartor 

  Inläggning av leder på pdf-kartor  

  Inläggning av leder på Naturkartan 
 

SKRIDSKOTURER: Produktion av pdf-kartor 

  Inläggning av leder på pdf-kartor  

  Inläggning av leder på Naturkartan 
 

GÄSTRIKLANDS  

FAUNA:  Stimulera företag och föreningar att anordna evenemang 
  (Ingår även i VANDRING)  
 

GÄSTRIKLANDS 
FLORA:  Stimulera företag och föreningar att anordna evenemang 
  (Ingår även i VANDRING)   
 

NATURENS  
SKAFFERI: Stimulera företag och föreningar att anordna evenemang  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATUR &  
KULTURCENTRA:  Skapande av 28 (prel.) Natur & Kulturcentra (LOKALA 

DESTINATIONER), vilket är en del i aktivitetsutvecklingen och ett led i 
ambitionen att göra Gästrikland till ett attraktivt och välkänt resmål – 

alla till nytta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NATURKARTAN 

GÄSTRIKLAND: Utöver ovan nämnda åtgärder för Naturkartan utvecklas kartan 
kvalitets- och innehållsmässigt genom tillvaratagande av nya 

funktioner som leverantören OutdoorMap AB presenterar. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
HEMSIDAN: 

• Inläggning av nya pdf-kartor  
• Uppdateringar av befintliga pdf-kartor 

• Information om Naturkartan Gästrikland 
• Presentation av Natur & Kulturcentra / Lokala destinationer 
• Information om Kulturjakten 

• Evenemangskalender: Inläggning arrangemang Kontaktarbete för 
att samla alla Gästriklands naturarrangemang på kalendern 

• Företagsreportage/medlemsreportage 
• Hemsidans förädling / kontinuerlig uppdatering 

• Översättning till engelska  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATURVÅRD: Åtgärder för bevarande av genuin natur och biologisk mångfald – så  

att möjligheterna till naturupplevelser ges stort utrymme.  
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ADMINISTRATIONEN 
 

I administrationsarbetet ingår att hantera följande uppgifter. 

EKONOMI   

Utöver de på föregående sidor nämnda åtgärderna är det ofrånkomligt med 

administrativ verksamhet enligt vad stadgarna föreskriver:  
 

§ 8 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 

beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsstämman fattade beslut, handha 

föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till 

årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 

INFORMATION – PR – MARKNADSFÖRING   

Viktigt är att information om Naturkrafts verksamhet sprids till landskapets invånare 
och på inhemska och utländska marknader. 

Exempel på åtgärder: 
• MARKNADSFÖRING AV HEMSIDAN 

• FACEBOOK 
o Inlägg som stimulerar till naturupplevelser och som lockar till besök på 

Hemsidan, Naturkartan Gästrikland och Kulturjakten Gästrikland  
o Inlägg som visar evenemang, egna och medlemmars kopplade till hemsidans 

Evenemangskalender 
• PRESSRELEASER 

• PR-ARRANGEMANG 

• MEDVERKAN PÅ MÄSSOR 

• ANNONSERING 

INFORMATION till FÖRETAG och FÖRENINGAR  

Viktigt är att företag och föreningar ofta och regelbundet bringas kunskap om fördelar 

med att vara med i Naturkraft – för att kunna ge gäster och kunder aktivitets-

möjligheter och för att skapa inkomster. Detta sker genom mejlutskick. 

MEDLEMSINFORMATION  

Genom regelbundet utsända mejl till föreningens medlemmar ges dessa information 
om vad som sker i föreningen. 
 

INFORMATION OM LEADER 
Tack vare Leader Gästrikebygden har utvecklingen av Naturkrafts verksamhet kunnat 

ske, vilket styrelsen har att informera om. 
 

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
EKONOMI 

Styrelsen har att skapa ekonomiska förutsättningar för föreningens verksamhet, 
vilken – med erfarenheter från tidigare år – kräver ca 2000 arbetstimmar.                    
 


