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.
Få en sterk og aktiv organisasjon
1. Ha en oppdatert hjemmeside med informasjon om aktiviteter og kurs som tilbys
alle samt undersider som presenterer lokalforeningene.
2. Få ny, enklere og nettbasert medlemsdatabase som også lokalforeningene kan
bruke i tillegg til forenkling av dagens kontingentsatser.
3. Arrangere tipskurs for aktive i lokalforeningene.
4. Tilby at en styrerepresentant kan fortelle om Norsk Botanisk Forening på et
lokallagsmøte.
5. Jobbe for å få nye foreninger der vi i dag har lite aktivitet.
6. Utvikle nytt vervemateriell som distribueres ut til grunnorganisasjonene.

Øke kunnskapen og interessen for norsk flora
7. Være mer synlige i media og sørge for god markedsføring av Årets villblomst og
Villblomstenes dag.
8. Ha oppdaterte Facebook-sider og oppfordre og hjelpe lokalforeningene til å ha
det samme.
9. Oppfordre / hjelpe til med å arrangere innføringskurs / videregående kurs i
botanikk og kartlegging som er åpne for alle.
10. Videreutvikle Blyttia som et aktuelt blad for alle våre medlemmer.
11. Arrangere Botanikkdagene annethvert år og markedsføre de felles nordiske
turene.
12. Lage aktivitetstilbud for både nybegynnere og viderekommende og opplegg som
fenger vitebegjærlige «unge eldre».

Få flere yngre medlemmer
13. Jobbe videre med prosjektet Ung Botaniker, og få de unge til å bli aktive og varige
medlemmer i Norsk Botanisk Forening.
14. Arrangere aktiviteter og kartleggingsturer spesielt rettet mot unge.

Jobbe for bevaring av verneverdige naturtyper og planter.
15. Få 20 nye floravoktere hvert år.
16. Arrangere kurs om truede arter og naturtyper.
17. Sette i gang skjøtsel og dugnader for å ta vare på truede arter og begrense
spredning av fremmede arter. Viderføre nasjonal pøbelgrandugnad.
18. Formidle informasjon om fremmede arter gjennom kurs og på nett- og Facebooksider.
19. Styrke arbeidet med kartlegging, floravokteri og validering ved å få
kontaktpersoner i NBF og hver grunnorganisasjon som medlemmer kan søke
hjelp hos.
20. Videreføre godt samarbeid med Sabima og de andre biologiforeningene. Utvikle
et godt samarbeid med Artsdatabanken.

