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CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING
Anteckningar från styrgruppens sammanträde
2011-05-26 kl 10-15 Naturvårdsverket

Närvarande:
Styrgruppen – Lars Hallgren, Ulrika Larsson, Stina Lindblad, Ingegerd Ward (ordförande i Sven-G
Hultmans frånvaro), Ludmilla Wieslander. Anders Szczepanski med delvis på telefon på em.
Kansliet – Anders Arnell, Eva Sandberg.

§ 1 – Öppnande

Ordförande Ingegerd Ward förklarade mötet öppnat.

§ 2 – Val av justeringsperson

Stina Lindblad utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 – Dagordning

Dagordningen godkändes. Rapport om avtalsarbetet tillkommer under §5.

§ 4 – Föregående protokoll

Fattade beslut är genomförda. Framtidsdiskussion på innevarande möte med utgångspunkt från vpförslaget för 2012(-13).
Styrgruppen beslutade
att lägga protokoll från styrgruppsmöte 20 december till handlingarna.

§ 5 – Rapport från styrgruppen
De enskilda ledamöterna rapporterade om aktuella frågor kring CNV och naturvägledning. Bland frågor
som berör CNV kan nämnas följande.
- En rundfråga till länsstyrelser och naturvårdsstiftelser visar efterfrågan på CNV:s engagemang i
frågor som utvärdering och ”spelregler”.
- Arbete pågår hos CNV och Avdelningen för miljökommunikation vid SLU för att söka medel för
gästprofessurer inom naturvägledning.
- Naturskoleföreningen arbetar med en kurs för alla naturskolor ”Vad är en naturskola och vad
förväntar sig dess besökare?”. Naturskolorna måste nu arbeta aktivt för att visa hur målen i den
nya läroplanen Lgr 11 kan nås med utomhuspedagogisk verksamhet.
- Arbetet med vägledning för hållbar turism i skyddad natur samt revidering av ”Allemansrätten
och kommersen” pågår på Naturvårdsverket.
- CNV har inte fått det nu reviderade ”Värna-Vårda-Visa”-programmet på remiss.
Naturvårdsverket ser dock gärna CNV som en aktiv samarbetspart i ”Visa”-delen inklusive
naturvägledning i Lona-programmet.
Framtida avtal och organisation
Utkast till avtal om CNV finns, med utgångspunkt i utvärderingen av CNV samt SLU:s synpunkter.
Fortsatt arbete bör innebära dialog mellan Naturvårdsverket och SLU. Möten med chefer behövs tidigt i
höst. Omorganisationen på Naturvårdsverket leder till att ansvar för CNV delas mellan tre enheter.
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§ 6 – Rapport från kansliet

Den av föreståndaren utsända rapporten kommenterades och klargjordes på vissa punkter.
Möte mellan CNV och Naturvårdsverkets handläggare ägde rum 18 maj utanför Östersund. Inriktningen
på tre arbetsområden (utveckla ämnet, tillhandahålla verktyg, samla och stötta naturvägledare) visade sig
stämma rätt bra överens med verkets uppfattning. CNV arbetar med verksamhetsplanering för 2012
parallellt med avtalsdiskussionen.
Arbetet med utvärderingsfrågor diskuterades. Styrgruppen rekommenderade samverkan såväl inom
Norden som med intressenter som Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) och
Naturskoleföreningen i Sverige.

§ 7 – Ekonomi rapport

Föreståndaren rapporterade om CNV:s ekonomiska läge per 30 april 2011. 33 % av budgeten har
förbrukats, vilket är lika med andel av tiden under året.

§ 8 – Årsredovisning 2010

Synpunkter på den utskickade årsredovisningen var i korthet:
- En grundlig årsredovisning av denna typ är framförallt användbar för internt bruk. Det behövs en
kortfattad version som läggs ut på webben. Man kan då även arbeta med andra metoder än text och bilder.
- Syfte med olika aktiviteter bör framgå i de fall det inte är självklart.
- Redaktionella detaljer: Byt ut suddig bild på förstasidan. Stryk hänvisning till uppdrag. Eventuellt
citattecken runt vp-utdragen. Skriv mer om vilka Nätverket Utebildarna är. Skriv mer om hur
Tyrestaprojektet går vidare.
Styrgruppen beslutade att
- godkänna årsredovisningen med redaktionella ändringar enligt ovan.
- uppdra till kansliet att göra en kortare version kommande år.

§ 9 – Budget 2011

Bilaga 9a redovisade tre alternativ: ett grundförslag från beredningsutskottet, ett alternativt förslag från
Ingegerd Ward och ett kompromissförslag från Eva Sandberg.
Budgeten har en ny indelning (Personal, Lokaler, Drift) som styrs av momsfrågor och liknande. Lokaler
kommer sannolikt framgent att ingå i OH som därmed blir högre (att beakta i
avtalsskrivningsdiskussionen).
Diskussion med anledning av planerad kompetensutvecklande studieresa till Skottland. Styrgruppens
slutsats är att resan är mer en prioriteringsfråga i verksamheten än i budget. Det är angeläget att resan
utnyttjas väl genom förberedelser och återkoppling till naturvägledarna.
Styrgruppen beslutade att
- anta budget för 2011 enligt kompromissförslaget.

§ 10 – Verksamhetsplan 2012-13

Diskussion utifrån kansliets underlag.
Allmänt
Indelningen i de tre verksamhetsområdena (Att utveckla ämnet, Att tillhandahålla verktyg och Att samla &
stötta naturvägledare) mottogs positivt. Det är viktigt att behålla bredden i CNV:s uppdrag och ha
verksamhet som omfattar alla tre områdena, samtidigt som en viktning och prioritering måste göras och
visas tydligt för varje verksamhetsår. All verksamhet bör relateras till de tre områdena.
Styrgruppen enades om att en ettårig plan görs för 2012 i väntan på det nya avtalet.
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En modell där en del av verksamheten består av uppdrag (främst från Naturvårdsverket) kan införas från
och med 2013. Att definiera vissa saker som uppdrag – exempelvis att ordna internationell konferens –
kan underlätta att söka externa medel.
Motiv för den föreslagna utbildningen för myndigheter med flera är bland annat stor efterfrågan, möjlighet
att bygga starka nätverk, höjd status för naturvägledningen samt att denna grupp inte är organiserad idag.
Föreslagna konferenser fick stöd av styrgruppen. CNV utreder frågan om internationell konferens vidare i
samråd med NAI och Interpret Europe. Det kan bli fråga om ett särskilt uppdrag med extra medel.
Barn-unga-skola
Diskuterades fortbildning av lärarutbildare som en strategisk satsning. Naturskoleföreningen (NSF) kan
verka för att delar av verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter läggs på platser med
naturvägledning. Det räcker inte med Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) som aktör, mer
stöd behövs. CNV och Naturvårdsverket kan lyfta fram kunskap som finns hos NSF. Det bör tas med i
verksamhetsplanen att undersöka förutsättningarna för en sådan här kurs, att bygga en gemensam
plattform med NCU och NSF.
Målgruppen barn och unga innebär dock inte enbart arbete genom skolan. Tillgänglighet för familjer
respektive för pedagoger är olika saker. Vad gäller naturvägledning generellt finns ingen annan aktör som
arbetar centralt med utveckling. Det ansökta nordiska projektet handlar om best practice inom
naturvägledning för barn och unga i Norden, och där är NSF med. Det skulle kunna vara en poäng att ha
ett naturskoletema på den internationella konferensen.

§ 11 – Kommande möten

Beslöts ha nästa möte i oktober samt att bestämma datum elektroniskt (nu bestämt till 27-28 okt). Det
behövs dessutom ett telemöte om verksamhetsplaneringen i början av hösten (nu bestämt till 27 sep).

§ 12 – Avslutande

Som intet mer förevar förklarade ordförande mötet avslutat och tackade för allas insatser under mötet.

Vid protokollet
Anders Arnell

Justeras
Ingegerd Ward

Stina Lindblad
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