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Verksamhetsplan för Naturkraft Gästrikland 2020 
 

Föreningens verksamhetsmål utgår från stadgarnas ändamålsparagrafer, att 
verka för att invånare och gäster i landskapet Gästrikland ges goda möjligheter 

till natur- och kulturupplevelser samt ge information om service/tjänster inom 
besöksnäringen. 

 
Vår vision och strategi för år 2020 är att fokusera på ett fåtal aktiviteter för att 

säkerställa långsiktighet, kvalité och hög service.  
 
Föreningens ekonomi skapas genom kommunernas bidrag, medlemsavgifter och 

stöd från företag genom serviceavgifter (annons och reportage på hemsidan). 
Naturkartan Gästrikland prioriteras och kommer att uppdateras med bilder och 

revidering av text. Vi kan då erbjuda både en digital- och en pdf-version av 
kartorna, vilket ger besökaren i naturen en större trygghet och valfrihet. Vi är i 
behov av att köpa en del tjänster, se budget. Inkomsterna från serviceavgifterna 

bedöms bli likvärdiga, vår intention är att öka denna post. 
Besöksnäringsföretagen är en viktig målgrupp för oss likväl som föreningar inom 

naturturism. 
 
 

Aktivitetsplan 
 Arbeta med att uppdatera och förbättra Naturkarta – den digitala kartan, 

på samma gång uppdateras pdf-kartorna. Fokus ligger på vandring, 
paddling och cykling. Allt tillgängliggörs utan kostnad på vår hemsida för 
allmänheten och besöksnäring. Även arbeta för att Naturkartan ska 

spridas i vår region. (Webbadministratör och styrelsen ansvarar). 
 Arbeta med att marknadsföra och sprida Kulturjakten. (Styrelsen). 

 Bearbeta företag inom besöksnäringen. (Styrelsen ansvarar samt 
arvoderar tjänsten). 

 Fortsätta med underhåll och uppdatering av hemsidan och evenemangs-

kalendern samt facebooksidan. (Styrelsen samt arvodera tjänster av 
facebook- och webbansvarig). 

 Arbeta med uppkomna aktiviteter  som Landskapsvandring, förberedelser 
inför friluftsåret 2021, föreläsningar mm. 

 Utöka samarbetet med myndigheter, utveckling av föreningen. Strategisk 

kommunikation. (Styrelsen). 
 Arbeta med att förtydliga föreningens stadgar inför nästa årsmöte 2021. 

(Styrelsen). 
 Arbeta med föreningens grafiska profil och informationsmaterial mm.  

 Vanligt förekommande föreningsarbete, styrelsemöten, protokollskrivelser, 
budgethantering mm. (Styrelsen). 

 

Styrelsen ansvarar gemensamt för att uppsatta aktivitetsplanen efterföljs och 
avstämning görs på återkommande styrelsemöten. 
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Preliminär resultatbudget för 2020 
 

 Intäkter  

Kommunmedverkan   

Gävle 20 000  

Sandviken 30 000  

Hofors 20 000  

Ockelbo (+10 000 kr/sekreterare) 10 000  

Summa 80 000  

   

Rörliga intäkter   

Medlemsavgifter 6 700  

Service avgifter/företag 20 300  

Summa 27 000 107 000 

 
 Utgifter  

Fasta kostnader   

Abonnemang Naturkartan 45 000  

Abonnemang Hemsidan 7 000  

Bankavgifter 1 500  

Revision 4 000  

Webbmaster/köpt tjänst 10 000  

Kontorsmaterial 1 500  

Summa 69 000  

   

Rörliga kostnader   

Facebookansvarig/köpt tjänst 5 000  

Reportage/företag/köpt tjänst 5 000  
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Utvecklingsarbete/köpt tjänst 10 000  

Marknadsföring 10 000  

Övrigt, årsmöte mm 8 000  

Summa 38 000 107 000 

 

Högbo den 6 mars 2020 
Styrelsen för Naturkraft Gästrikland 


