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CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 
Protokoll från styrgruppens sammanträde  
2009-09-17 kl 08:30-12:00 Tyresta by, förvaltningskontoret 
 
Närvarande:  
Styrgruppen – Ewa Bergdahl, Lars Hallgren, Sven-G Hultman, Ulrika Larsson, Stina Lindblad (telefon), 
Ulf Silvander, Ingegerd Ward.  
Kansliet – Anders Arnell, Eva Sandberg.  
 

 
§ 1 – Öppnande 
Ordförande Sven-G Hultman förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 – Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 – Rapport från kansliet 
Den av föreståndare Eva Sandberg utsända rapporten kommenterades på vissa punkter. Särskilt 
diskuterades kvalitetssäkring av guider, internationella kontakter och skolfrågor.  
 
§ 4 – Ekonomi rapport 
Föreståndaren rapporterade om CNV:s ekonomiska läge per 30 juni 2009. Utfall första halvåret följer 
budget. Större andel driftskostnader men mindre andel personalkostnad förväntas under andra halvåret. 
 
§ 5 – Beslutsordning 
Styrgruppen beslutade  

- att fastställa CNV:s reviderade beslutsordning enligt förslag, men att raden ”Remisser som ställs 
direkt till CNV ska alltid besvaras” stryks.  

 
§ 6 – ”Naturumsfrågan” 
Den aktuella debatten om ”dyra naturum” diskuterades. Styrgruppen var enig om att CNV inte ska gå ut 
specifikt i denna debatt utan i stället i egna och andra kanaler lyfta fram poängerna med naturvägledning 
generellt. CNV kan dock fungera som arena för debatt, till exempel på den egna webbplatsen. 
 
§ 7 – Verksamhetsplan 2010-11 
Kansliets förslag till verksamhetsplan för 2010-11, inklusive tidsplan för 2010, diskuterades. Planen ansågs 
i stort vara bra men en allmän minskning av ambitionsnivån behövs. Det är viktigt med realism samtidigt 
som resultat måste kunna visas inför utvärderingen som påbörjas våren 2010. Ytterligare övergripande 
synpunkter från styrgruppen var:  

- att mätbara mål är viktiga för 2010 medan de långsiktiga kan fungera mer som inriktningsmål;  
- att minimienhet som redovisas i vp bör vara 10 % arbetstid, även om 5 %-punkter nu tagits med 

för diskussion; 
- att ordningsföljden i den inledande sammanfattningen bör ändras i linje med CNV:s 

prioriteringar: 1) information och utbildning, 2) nätverket, 3) kvalitetssäkring, 4) metodutveckling, 
5) internationella kontakter.  

 
Styrgruppen beslutade  

- att uppdra till kansliet/BU att återkomma med reviderat förslag där styrgruppens synpunkter 
beaktats.  
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§ 8 – Budget 2010 
Förslag till preliminär budget för 2010 diskuterades. Driftsbudgeten blir mindre än tidigare då fasta 
kostnader som löner och lokal ökar. Styrgruppen föreslog att kostnaderna för styrgruppen kan minskas till 
förmån för projekt med mera.  
 
Styrgruppen beslutade 

- att anta förslaget till budget för 2010 med uppdrag till kansliet att inför eventuell revidering 
undersöka möjligheter att minska styrgruppens kostnader.  

 
§ 9 – Verksamhetsidé 
 
Styrgruppen beslutade  

- att CNV:s verksamhetsidé formuleras enligt alternativ 1, det vill säga: 
”Centrum för naturvägledning – kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som 
förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet”. 

 
§ 10 – Avslutande 
Som intet mer förevar förklarade ordförande mötet avslutat och tackade för allas insatser för såväl möte 
som kringarrangemang.  
 
 
 
 
Sven-G Hultman  Anders Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Lars Hallgren 
 


