Norsk Botanisk Forening sitt arbeidsprogram 2018-2020
Innledning
Arbeidsprogrammet forteller hva Norsk Botanisk Forening (NBF) skal få på plass i perioden 20182020.
Arbeidsprogrammet har 4 hovedmål med underliggende tiltak. Satsingene bygger på og viderefører
mye av det gode arbeidet som allerede skjer, men presiserer hva som må jobbes spesielt med
fremover.

Visjon
Vi skal skape engasjement for vår ville flora, gjennom aktiviteter, kursvirksomhet og målrettet
formidlings- og mediearbeid.

Formålsparagraf
Norsk Botanisk Forening sin formålsparagraf angir foreningens viktigste oppgaver.
§ 2 Norsk Botanisk Forening ser som sine viktigste oppgaver:
1. Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og
fagbotanikere.
2. Å verne om naturen, særlig plantelivet.
3. Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, utgivelse av
medlemstidsskriftet "Blyttia" og evt. andre publikasjoner.
4. Å stimulere til botaniske undersøkelser av ulik art.

Nytt arbeidsprogram 2018 - 2020.
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Få en sterk og aktiv organisasjon
Ha en oppdatert hjemmeside med informasjon om aktiviteter og kurs som tilbys
alle samt undersider som presenterer lokalforeningene. 😊
Få ny, enklere og nettbasert medlemsdatabase som også lokalforeningene kan
bruke i tillegg til forenkling av dagens kontingentsatser. Fint med forenkling og
bedre samkjørte kontingentsatser for alle grunnorg.
Arrangere tipskurs for aktive i lokalforeningene.
Tilby at en styrerepresentant kan fortelle om Norsk Botanisk Forening på et
lokallagsmøte. Ja, den presentasjonen Kristin Vigander hadde laget og viste på et
ØLA-møte var veldig fin og opplysende, og virket veldig samlende for foreningen.
Dette er absolutt noe vi bør fortsette med og oppdatere underveis.
Jobbe for å få nye foreninger der vi i dag har lite aktivitet. Eller lokalgrupper
under en grunnorganisasjon. Også arrangere (kvelds-)turer på slike steder.
Utvikle nytt vervemateriell som distribueres ut til grunnorganisasjonene. Verveog info materiell/visittkort. Henvise til hjemmesider med mer info.
Også lage T-skjorter til medlemmer, disse trenger ikke være gratis, men de skaper
en identitet om å være en i gjengen, samhørighet. Bruke som «gave» til eksterne
foredragsholdere/turledere?

Øke kunnskapen og interessen for norsk flora
Være mer synlige i media og sørge for god markedsføring av Årets villblomst og
Villblomstenes dag. Bruke ukeblader (Lev landlig, Allers, KK) og kommuneaviser
som distribueres gratis til alle husstander. Også her info om svartelistearter og
håndtering av disse. Egne VBD T-skjorter til turledere denne dagen (ikke hvert år,
kan brukes flere ganger/år) og en oppmerksomhet – takk for innsatsen – gave.
Skape engasjement for å få flere turledere denne dagen. Spesielt viktig til neste år
i 2019 når VBD markedsføres som en del av «Oslo, Europas miljøhovedstad
2019». Men også komme oss ut i flere kommuner.
Ha oppdaterte Facebook-sider og oppfordre og hjelpe lokalforeningene til å ha
det samme.
Oppfordre / hjelpe til med å arrangere innføringskurs / videregående kurs i
botanikk og kartlegging som er åpne for alle. Dette er etterspurt og populært på
flere kunnskapsnivåer.
Videreutvikle Blyttia som et aktuelt blad for alle våre medlemmer. Blyttia har blitt
veldig fint for flere etter at det kom mer skoleringsstoff og referater.
Arrangere Botanikkdagene annethvert år og markedsføre de felles nordiske
turene. Være flinkere til å påpeke at disse turene er åpne for alle medlemmer,
ikke bare for de som sitter i styrer eller er botanikere.
Lage aktivitetstilbud for både nybegynnere og viderekommende og opplegg som
fenger vitebegjærlige «unge eldre». Ja, vi har fått en veldig stor medlemsmasse
de siste årene og de er på alle nivåer og det må lages forskjellige typer aktiviteter.
Også bruke medlemsblader aktivt til å engasjere folk.
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Få flere yngre medlemmer
 Jobbe videre med prosjektet Ung Botaniker, og få de unge til å bli aktive og varige
medlemmer i Norsk Botanisk Forening. Glimrende tiltak. Men vi det må lages et
bedre samarbeid og info med hver grunnorg. så det blir litt samlet.
 Arrangere aktiviteter og kartleggingsturer spesielt rettet mot unge. 😊, men også
mulighet for «gamle travere» å være med, så man kan lære av hverandre og bli
bedre kjent i miljøet.
 Barneaktiviteter på enkelte stands (eks. biomangfolddagen, hagemessa,
bot.hager), barnebrosjyre, natursti, mobiltelefon-aktivitet som å ta nærbilde av
blomster, plante villblomster i kasser ved skoler og barnehager med navneskilt på
hver plante etc.
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Jobbe for bevaring av verneverdige naturtyper og planter.
Få 20 nye floravoktere hvert år.
Arrangere kurs om truede arter og naturtyper. Infomateriell rundt slåtteenger.
Truede arter i bynære strøk.
Sette i gang skjøtsel og dugnader for å ta vare på truede arter og begrense
spredning av fremmede arter. Viderføre nasjonal pøbelgrandugnad. Engasjere
lokalbefolkningen, velforeninger, borettslag etc.
Formidle informasjon om fremmede arter gjennom kurs og på nett- og Facebooksider. Også mer utadrettet info gjennom artikler og intervjuer i ukeblader,
kommunesider, aviser; brosjyrer til å dele ut på turer.
Styrke arbeidet med kartlegging, floravokteri og validering ved å få
kontaktpersoner i NBF og hver grunnorganisasjon som medlemmer kan søke
hjelp hos. 😊
Videreføre godt samarbeid med Sabima og de andre biologiforeningene. Utvikle
et godt samarbeid med Artsdatabanken. 😊










Vi får ofte henvendelser fra folk som vil ta vare på grønne lunger mot fortetting og
«parkifisering», altså beholde det naturlige og ikke lage luftige parkmiljø for å verne
stedegne planter, trær og dyreliv i områder med utbyggingspress. Ha noen rettningslinjer, gi
støtte eller et svar fra foreningen. Evt. henvise videre til noen.
I grunnorganisasjoner med mye aktivitet (som i ØLA), bør vi vurdere hvor mange av
aktivitetene som skal sendes som enkelte medlemsmail/påminnelser. Det kan lett bli for
mye info på pc’en. I ØLA får vi en del avmeldinger for tiden, fordi det oppfattes som spam av
enkelte. Dette bør vi ta på alvor og heller vurdere å sende månedsmail – «Dette skjer i mai»
og samle alle aktiviteter pr måned i en mail i stedet, sammen med evt. annen relevant info.
Kanskje samkjøre mer med pc-post fra NBF også, som også sender mail til alle medlemmer.
Sørge for at styremedlemmer (de med verv av ulike slag i grunnorg.) får støtte og
oppmuntring, da noen føler seg litt ensomme og rådville i enkelte situasjoner der man
jobber med lokale ting på nasjonalt plan. Eks floravokting og kartlegging, databaser,
økonomi, men også ledelse av forskjellig slag. Tettere samarbeid med hovedstyret.

