
Invitasjon til inkluderingsnettverk i Naturvernforbundet 

Vil du være med å gjøre Naturvernforbundet til en mer inkluderende og åpen organisasjon? Synes 

du det er spennende og meningsfylt å jobbe for få flere til å engasjere seg i Naturvernforbundet, 

uavhengig av hvilken bakgrunn de har? Bli med i inkluderingsnettverket! 

Naturvernforbundet er en god samlingsplass for tusenvis av engasjerte naturvernere, men vi har 

plass til mange flere. Vi ønsker særlig at flere med ulik bakgrunn skal bli med i organisasjonen vår. 

Den beste måten å rekruttere bredere på, er å jobbe ute i lokallagene, hvor man kan ha direkte 

kontakt med lokalsamfunnet.  

Heldigvis er det er mange medlemmer og tillitsvalgte rundt omkring i landet som er gode på 

inkludering og rekruttering, men vi vet at det kan være et ensomt arbeid, som ofte drukner i 

høringsinnspill og tunge politiske saker. Derfor vil vi samle alle som er interesserte i 

inkluderingsarbeidet i et uformelt nettverk, som drives fra sekretariatet. Her kan alle delta – både 

rutinerte tillitsvalgte og nye medlemmer som har lyst til å bidra med ideer og innspill. Kanskje du 

bare vil bidra til at arrangementer blir bedre tilrettelagt for en gruppe du identifiserer deg med – det 

være seg småbarnsforeldre, rullestolbrukere, innvandrere eller andre. 

Vi skal ha regelmessige samlinger (fortrinnsvis digitale møter) for kunnskapspåfyll, inspirasjon og 

erfaringsutveksling. Disse vil være omtrent annenhver måned i starten. Møtene skal være en åpen 

møteplass hvor vi kan diskutere utfordringer og ideer, og ha innledninger fra relevante fagfolk. 

Tidspunkt og lengde på møtene kan tilpasses etter deltagernes behov (f.eks. på kveldstid om 

ønskelig), og det er ikke bindende påmelding. 

Lokallagene kan gjerne ta opp saken internt, og eventuelt velge en person i styret som er 

«rekrutteringsansvarlig», «inkluderingsansvarlig» eller lignende, som kan være med i nettverket. Det 

er likevel ikke nødvendig, og hvem som helst kan være med i nettverket på eget initiativ. 

Er du interessert eller har du spørsmål? Send en epost til Hanna Nyborg Støstad i sekretariatet, 

hst@naturvernforbundet.no! 

 

 

Afghansk suppe under verdens våtmarksdag i Rogaland 

mailto:hst@naturvernforbundet.no

