
Centrum för naturvägledning 
Styrgruppsmöte nr 5 /  090514  2009:1 
 
CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 
Protokoll från styrgruppens sammanträde  
2009-05-14 kl 10 – 15 Naturvårdsverket Stockholm 
 
Närvarande:  
Styrgruppen – Ewa Bergdahl, Lars Hallgren, Sven-G Hultman, Ulrika Larsson, Stina Lindblad, Ulf 
Silvander, Ingegerd Ward, Anna von Sydow, Ludmilla Wieslander.  
Kansliet – Anders Arnell, Eva Sandberg.  
 

 
§ 1 – Öppnande 
Ordförande Sven-G Hultman förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 – Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 – Rapport från kansliet  
Föreståndare Eva Sandberg kommenterade en utsänd rapport om CNVs verksamhet sedan föregående 
möte. Särskilt fokus ägnades den nyligen besökta NAI-konferensen i Aten, DN:s ledare om ”obilliga 
naturum” samt slutförandet av CNV:s rapport om naturvägledning i Sverige.  
 
§ 4 – Vice ordförande 
Styrgruppen beslutade enligt BU:s förslag 
- att Naturvårdsverkets representant ska fungera som vice ordförande i styrgruppen. 
 
§ 5 – Ekonomi rapport 
Föreståndaren rapporterade om CNV:s ekonomiska läge. Utfall första kvartalet följer budget. 
 
§ 6 – Förtydligad ersättningspolicy 
Styrgruppen tog del av den förtydligade policyn för ersättning till ledamöterna. 
 
§ 7 – Remiss Naturvårdsverket landskapsperspektiv 
Styrgruppen tog del av CNV:s svar på Naturvårdsverkets remiss ”Vägledning för arbetssätt för biologisk 
mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv”.  
Diskuterades lämplig arbetsgång för remissvar, där en mer aktiv roll för styrgruppen efterlystes.  
Styrgruppen beslutade 
- att uppdra till kansliet att till nästa BU-möte återkomma med förslag till arbetsgång för remissvar samt 
kriterier för vilka remisser som bör besvaras. 
 
§ 8 – Verksamhetsplan 2010-11 
Förelåg förslag till ny struktur och målområden för verksamhetsplan 2010-11. Styrgruppen diskuterade 
förtydliganden inom utbildningsområdet, mer mätbara mål, ordningsföljd mellan delmål och att ytterligare 
stärka kopplingen mellan målområden och aktiviteter i VP.  
Förslag till verksamhetsplan för 2010-11 föreläggs styrgruppen vid nästa möte.  
 
§ 9 – Vad är naturvägledning? 
Styrgruppen diskuterade formerna för kommande fördjupad diskussion utifrån det underlag som tagits 
fram kring frågeställningen vad som är naturvägledning i allmänhet och för CNV i synnerhet.  
Styrgruppen beslutade  
- att mötet den 16 september diskuterar frågan ”Vad är naturvägledning?”, inklusive eventuellt tillägg till 
CNV:s verksamhetsidé (se §10).  
- att som verktyg används även fallstudier och övningar där graden av naturvägledning på olika skalor 
anges: till exempel traditionell skolundervisning till interaktiv kommunikation, NVL på platsen respektive 
inte på platsen.  
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- att styrgruppsmötet utformas som ett möte från lunch till lunch 16-17 september, varvid första dagen 
ägnas åt diskussioner om främst naturvägledningens mål och andra dagen åt beslutsfrågor. 
 
§ 10 – Verksamhetsidé 
Reviderat förslag till verksamhetsidé för CNV diskuterades. Styrgruppen enades om grundformuleringen: 
”Centrum för naturvägledning – kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap och väcker 
känsla för naturen och kulturlandskapet.” Ett tillägg angående prioritering av dem som arbetar på plats i 
naturen diskuterades.  
Styrgruppen beslutade 
- att anta grundformuleringen för CNV:s verksamhetsidé enligt ovan,  
- att ajournera frågan om tillägget om prioriterade målgrupper till nästa möte och ta upp detta i samband 
med diskussionen om vad som är naturvägledning (se §9).  
 
§ 11 – Reviderad mötesplan 2009 
Styrgruppen beslutade 
- att anta den reviderade mötesplanen, med tillägget att septembermötet blir förlängt med en dag och 
förläggs till den 16-17 september.  
 
§ 12 – Reviderad budget 2009 
Styrgruppen beslutade 

- att fastställa den reviderade budgeten för 2009.  
 
§ 13 – Beslutsordning 
Styrgruppen beslutade 
- att uppdra till BU att komplettera beslutsordningen med hur remissvar ska hanteras – efter beredning av 
den frågan enligt §7 – samt hur delegation till BU ska gå till.  
 
§ 14 –Protokollsfrågor 
Ett par frågor kring styrgruppens protokoll togs upp till diskussion med anledning av föregående punkt. 
Styrgruppen beslutade 
- att till nästa möte prova förfarandet att följa upp föregående mötes protokoll.  
- att i fortsättningen utse justeringsperson för protokollet.  
- att utse Ewa Bergdahl att justera dagens protokoll. 
 
§ 15 – Riktlinjer för resor 
Styrgruppen beslutade 
- att anta CNV:s riktlinjer för resor så som det lagts fram till mötet.  
Riktlinjerna är baserade på MKB-centrums resepolicy.  
 
§ 16 – Mötets avslutande 
Som intet mer förevar förklarade ordförande mötet avslutat.  
 
 
 
 
Sven-G Hultman   Anders Arnell  
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Ewa Bergdahl 
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