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CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 
Protokoll från styrgruppens sammanträde 
2009-11-26 kl 10-15 Naturvårdsverket, Stockholm 
 
Närvarande:  
Styrgruppen – Ewa Bergdahl, Sven-G Hultman, Ulrika Larsson, Stina Lindblad (telefon), Yusra Moshtat, 
Anders Szczepanski, Ulf Silvander, Ingegerd Ward, Ludmilla Wieslander.  
Kansliet – Anders Arnell, Eva Sandberg.  
 

 
§ 1 – Öppnande 
Ordförande Sven-G Hultman förklarade mötet öppnat  
 
§ 2 – Val av justeringsperson 
Ingegerd Ward utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 – Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 – Föregående protokoll 
Styrgruppen beslutade 
att   lägga protokoll från styrgruppsmöte 17 september till handlingarna. 
 
§ 5 – Rapport från styrgruppen 
”Rapport från styrgruppen” är en ny, stående punkt på dagordningen från och med detta möte. Syftet är 
att få inspel från alla organisationer. Bland aktuella frågor som berör CNV kan nämnas 

- konferensen Ute är inne som arrangerades för andra gången i september med cirka 1000 deltagare 
- minskande anslag för biologisk mångfald drabbar alla enheter utom områdesskydd på 

Naturvårdsverkets naturresursavdelning 
- strategi för friluftsliv är på gång men inväntar regleringsbrev med instruktioner 
- internationella biodiversitetsåret 2010 och fortsättning på Naturens år 
- tankesmedjan Folk och natur 11-12 februari 2010 har tema friluftsliv 
- Naturskoleföreningen har fortbildat över 1000 lärare i ”skogen som klassrum”. 

 
 
§ 6 – Rapport från kansliet 
Den av föreståndaren utsända rapporten kommenterades på vissa punkter. Särskilt diskuterades 
sambandet mellan naturvägledning och miljömedvetande samt kvalitetssäkring av naturguider. 
 
 
§ 7 – Ekonomi rapport 
Föreståndaren rapporterade om CNV:s ekonomiska läge per 30 november 2009. Kostnader för lokaler 
och personal blir något högre än budget, medan driftskostnader blir lägre. Det överskott som föreligger 
används preliminärt för att trycka upp fler rapporter.  
 
 
§ 8 – Verksamhetsplan 2010-11 
Det utsända förslaget till verksamhetsplan för 2010-11diskuterades. En stor del av diskussionen ägnades 
frågan om skola/lärare som prioriterad målgrupp, vilken behandlas i avsnittet om prioriteringar. Lärare har 
tidigare valts bort som primär målgrupp för CNV, men skolan har funnits med. Under 2010 ska CNV 
utreda hur man kan komplettera andra aktörer som riktar insatser mot skolan. Bakgrundsskrivningen om 
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lärare som målgrupp tas bort och meningen om hur CNV kan komplettera andra aktörer läggs sist i 
stycket dessförinnan. Det kan bli aktuellt att söka extra medel om CNV ska arbeta mer aktivt mot skolan.  
I övrigt föreslogs följande förändringar: 
- Internationella kontakter ska fördjupas snarare än utvidgas.  
- Skriva kulturmiljöpedagogik ej kulturarvspedagogik.  
- Mjuka upp skrivningen om organisation för kvalitetssäkring till ”bidragit till att skapa förutsättningar 
för…”.  
- Ange ej under Kommunikation exakt vilka kontaktytor, skriv ”t ex genom sociala medier”.  
- Extern finansiering ska inte bara utredas utan CNV ska under perioden söka medel för att förstärka 
verksamheten.  
 
Styrgruppen beslutade 
att   anta förslaget till verksamhetsplan för 2010-11 med beaktande av ovanstående synpunkter. 
 
 
§ 9 – Tids- och tjänstefördelning VP 2010 
Fördelning efter nedbantad budget – utgående från 3,6 tjänster – diskuterades.  
 
Styrgruppen beslutade 
att   anta förslaget till tids- och tjänstefördelning för 2010 enligt det utdelade förslaget. 
 
 
§ 10 – Budget 2010 
Budget för 2010 med utgångspunkt från 3,6 tjänster diskuterades. Den viktigaste konsekvensen av den 
neddragna budgetramen är minskad tjänstetid. Prioriteringar sker huvudsakligen genom ”osthyvling” samt 
tidsmässig förskjutning av vissa projekt. Medel för utvärderingen (se § 12) ligger nu inom CNV:s budget. 
Om utvärderingen görs på Naturvårdsverket internt behöver den ej belasta CNV budget mer än 
omkostnader.  
 
En rättelse noterades: det ska vara 80 tkr på resor och 120 tkr på styrgrupp. 
 
En diskussion fördes om tänkbara intäkter i verksamheten. Styrgruppen behöver under 2010 enas om 
principer för intäktsgenerering till CNV. Ett kommande styrgruppsmöte bör ägnas ekonomifrågor.  
 
Styrgruppen beslutade 
att   anta förslaget till budget för 2010 enligt det reviderade förslaget, inkluderande ovanstående rättelse. 
att   vid ett styrgruppsmöte under 2010 ta upp speciella ekonomifrågor enligt styrgruppens diskussion. 
 
 
§ 11 – Mötesplan 2010 
Styrgruppen beslutade  
att   anta den föreslagna mötesplanen, med tillägget att ett möte sker med övernattning, troligen 23-24 
september. 
 
 
§ 12 – Utvärdering av CNV 
Utvärderingen ska antingen göras av Naturvårdsverkets enhet för utvärdering eller externt av exempelvis 
Katarina Eckerberg vid institutionen för statsvetenskap vid Umeå universitet. Besked från verkets 
utvärderingsenhet väntas troligen före årsskiftet. Om verket utvärderar kostar det CNV enbart resor och 
övriga omkostnader, läggs det ut externt kostar det 200 000 och det är också de medlen som reserverats i 
budget och leder till att CNV måste utgå från 3,6 tjänster för 2010.  
Diskuterades för- och nackdelar med de två utvärderingsalternativen.  
Lars utreder eventuell samfinansiering med SLU av utvärderingen samt arbetsgången i återbesättandet av 
styrgruppen.  
Utvärdering av arbetet i styrgrupp och beredningsutskott kan göras genom mailutskick före jul.  
Utvärdering av nätverket görs i samband med utskick av nyhetsbrev i december. 
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Styrgruppen beslutade 
att   rekommendera SLU och Naturvårdsverket att i första hand välja utvärdering via Naturvårdsverkets 
utvärderingsenhet. 
 
 
§ 13 – Remissvar Skolverket Kursplaner för grundskolan 
Diskuterades huruvida och i vilken form CNV ska lämna remissvar på Skolverkets förslag till kursplaner 
för grundskolan. Remissperiod tre gick ut 30 november, men arbetet i ämnesgrupper fortsätter. En 
formell remiss väntas den 21 december. Förslag till regeringen ska vara klart i april. Ordförande föreslår 
att kansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar, troligen med hjälp av Stina. Sedan svaret 
diskuterats vid ett extra BU-möte beslutas det per e-post av styrgruppen.  
 
Styrgruppen beslutade 
att   CNV lämnar svar på Skolverkets remiss om de nya kursplanerna och att frågan bereds enligt 
ovanstående arbetssätt. 
 
 
§ 14 – Övriga frågor 
Boktips, integrationsfrågor och glädje över CNV:s resultat hittills berördes informellt. 
 
 
§ 15 – Avslutande 
Som intet mer förevar förklarade ordförande mötet avslutat och tackade för allas insatser under året. 
 
 
 
 
 
Sven-G Hultman  Anders Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ingegerd Ward 
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