VERKSAMHETSPLAN 2017
Biosfärområde Östra Vätterbranterna (ÖVB)
– ideell förening
Biosfärförening Östra Vätterbranterna går nu in på sitt sjätte verksamhetsår och är ännu en
ung förening som söker sig fram för att hitta en optimal verksamhetsform och finansiering.
Under 2017 behöver vi utvecklas på flera områden parallellt.
1. Den interna organisationen (huvudsakligen kopplad till VU) saknar långsiktig
finansiering för biträdande koordinator, kommunikatör och utveckling av
biosfärakademien. Flera initiativ till finansiering har tagits och redovisas i VP:n
nedan.
2. Föreningen gör sig känd och förankras i bygden genom de projekt vi genomför och de
konkreta förändringar vi åstadkommer. Flera projekt pågår och nya planeras, i de
flesta fall söker vi samverkan och extern finansiering för dessa. Ibland administreras
projektekonomin helt skild från föreningens budget.
3. Det vi gör och står för behöver dokumenteras och kommuniceras på olika nivåer. Dels
internt till medlemmar och organisationer i föreningen, dels till boende och
verksamma inom området men också regionalt, nationellt och internationellt.
En person med huvudansvar för kommunikation är en viktig personalfråga att lösa 2017. Vår
förhoppning är att en person anställs i föreningen för att arbeta med intern och extern
kommunikation. LONA-medel (statliga bidrag till kommunernas miljöarbete) söks
tillsammans med friluftsstrategen och kommunekologen för Jönköpings kommun.
Arbetet med hemsidan fortsätter. Den är tänkt att på ett tydligt och tilltalande sätt
kommunicera vårt biosfärområde. Målet är att www.ostravatterbranterna.se vid sidan om
facebook och andra sociala medier, blir ett levande biosfärum på̊ nätet.
I april 2016 anställdes Josefine Gustafsson som ny koordinator, hon arbetar 80 % av en heltid
och leder det verkställande utskottet (vu, tidigare kansli). I denna grupp ingår idag Calle
Thulin som kassör, Magnus Apelqvist med ansvarar för lärande m.m., Claes Hellsten
biträdande koordinator, Anders Råsberg ansvar för medlemsaktiviteter, Johan Uhr ”senior
adviser” och Catarina Kristensson representerar Länsstyrelsen. Fram till nu har
Världsnaturfonden finansierat en halvtidstjänst för biträdande koordinator, 2017 försvinner
det stödet.
Erik Hugander har under hösten anlitats på ca 20 % tjänst för att arbeta med framförallt
hemsidan (finansierat av Jönköpings kommun), hans arbete fortsätter under första kvartalet
2017.
Länsstyrelsen har organiserat sitt arbete så att de har utsett olika ansvariga som
kontaktpersoner för olika fokusområden (se organisationsplan) i verksamhetsberättelse 2016.
Fokusområdena drivs av de arbetsgrupper som bildades på styrelsemötet i maj 2016, dessa har
i varierande grad påbörjat sin verksamhet och förhoppningen är att de under kommande år
börjar fungera mer som självständiga grupper som också initierar och driver projekt (och
söker extern finansiering för dem).
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Biosfärakademien har bildat en referensgrupp, en ny omgång med
Biosfärsambassadörsutbildning beräknas starta under våren.
Föreningens arbete med integration fortsätter och från januari 2017 och ett år framåt kommer
Manne Ryttman att projektanställas för att samordna projektet ”Växa tillsammans”.
Aktiviteter kommer ske med medlemmar, enskilda personer och organisationer.
Medlemsverksamheten är en viktig och uppskattad del av föreningen. Medlemmar och
biosfärambassadörer bidrar i hög utsträckning till föreningsarbetet och möjliggör många
aktiviteter. Föreningen (styrelsen eller årsmötet) bör utse en medlemsansvarig för 2017.
Ett samarbete med Region Jönköping har påbörjats och ämnar fortsätta under 2017.
Liksom förra året är inte projektintäkter separerade från ordinarie intäkter utan presenteras
tillsammans i en och samma budget. Läsaren får lättare en överblick över vad föreningen
omsätter och dessutom syns det tydligt vilka som bidrar till föreningens arbete.
Med förhoppningar om ett roligt, utvecklande och utmanande biosfärår!
Önskar verkställande utskottet!

VERKSAMHETSPLANERING MED BUDGETPOSTER
Resurs för att söka extern finansiering
Vi har som ambition att växla upp de pengar som vi får in till föreningen så att vi ytterligare
kan stärka biosfärarbetet. Detta kräver att vi lägger resurser på att finna fler finansiärer. Denna
budgetpost är till för att föreningen ska kunna anlita personer som kan hjälpa till med
exempelvis initiera företagssamarbeten eller söka projektpengar.
Olof Thörnblad och Claes Hellsten utvecklar samarbete med privata sektorn.
Föreningen behöver motsvarande arbetsgrupp inriktad på fonder, stiftelser, offentliga medel
(EU-stöd, LIFE, Region Jönköping m.fl.).
Tjänst biträdande koordinator ca 50 % av heltid
500 000 kr för ca 50 % av en heltid under januari t.o.m december.
Denna funktion har tidigare finansieras av WWF, men för 2017 saknas medel.
Tjänst kommunikatör ca 20 % av heltid
Inom sökt LONA-projekt Mera Friluftsliv, cirka 20 % av en heltidstjänst.
Projektet söks tillsammans med Jönköpings kommuns kommunekolog och frluftsstrateg.
Beslut i mars. Fram till dess används 20 % av koordinatorns heltid till detta.
Tjänst Biosfärakademi samt arbete i verkställande utskottet ca 25 % av heltid
200 000 kr
Tjänsten innebär bland annat ansvar för referensgruppen för biosfärakademien,
biosfärambassadörsutbildningen och att vara föreningens kontaktperson i lärandefrågor.
Tjänsten innefattar även arbete i verkställande utskottet och bidrar till föreningens löpande
arbete, exempelvis hemsidan, representation, produktion av affischer och trycksaker m.m.
Administration
40 000 kr
Föreningen har kostnader för ekonomisk bokföring (kommun) redovisning (revisor) och
försäkring.
Kommunikation och dokumentation
50 000 kr.
Föreningen är i stort behov av resurser till kommunikation och produktion av material. För att
lyckas med detta behövs en person som har arbetstid och resurser, se ”tjänst kommunikatör”.
2017 infaller föreningens 5-års jubileum som biosfärområde. Med anledning av detta skall
hemsidan uppdateras med en resumé av åren som gått. Informationen ska vara lättillgänglig
och spegla olika aspekter av föreningens arbete.
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Föreningens interna och externa kommunikation är av stor betydelse. Dels för att synliggöra
allt det som föreningen är engagerad i, dels for att smidigare kunna kommunicera vårt
budskap och få bättre genomslagskraft. Hemsidan behöver fyllas på med innehåll och
underhållas så att den på̊ ett tydligt och tilltalande sätt kommunicerar vårt biosfärområde.
Bildarkivet finns nu på Folkrörelsearkivet men behöver fyllas på med fler bilder och
fotografer samt förbättras så att det blir mer lättarbetat. Rutiner för det fortsatta arbetet med
bildarkivet behöver upprättas.
Under året är vår målsättning även att:
-

producera roll-up’s på engelska och svenska som beskriver biosfärområdet - att exponera
på turistbyråerna i Jönköping och Gränna samt att ta med på konferenser och andra
aktiviteter där vi deltar.

-

skylta upp väl valda områden som vi har arbetat med.

-

producera uppdaterad ÖVB-folder med information om medlemskap.

-

producera trycksaker kopplade till verksamheten, helst på fler språk än svenska.

Representation, nätverk och utvecklingsarbete
50 000 kr.
Biosfärområden utgör ett globalt nätverk som avser att vara noder och katalysatorer för olika
processer som stärker hållbarheten. Samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
är därför viktigt.
Våren 2017 hålls flerdagarskonferensen EuroMab i Frankrike. Här finns möjligheter att träffa
folk från andra biosfärområden, utveckla samarbeten, samla in och delge goda erfarenheter
samt knyta användbara kontakter. Kostnaden är ca 10 000 kr/person inkl. resa och boende.
Föreningen är ofta inbjuden att delta i olika samråd, konferenser och möten. Detta ger oss
möjlighet att informera om biosfärområdet samt påverka olika frågor som är viktiga för oss.
För att kunna klara detta behöver ibland andra än föreningens avlönade personal delta. Till
exempel för att personen har specialkompetens i den fråga som mötet gäller. Nätverksträffar,
resor, möten, seminarier, konferenser som inte omfattas av någon projektbudget återfinns
därför under denna rubrik.
Inte så sällan kommer inbjudningar med kort varsel. Vi behöver ha möjlighet att delta på
intressanta/relevanta aktiviteter som kan tänkas dyka upp under året men som vi inte känner
till idag.
Fokusområdenas arbetsgrupper kan på liknande sätt behöva extra resurser för sin verksamhet.
Styrelsemöten, årsmöte, styrelsearvoden
80 000 kr.
Under året kommer föreningen att ha 4-6 styrelsemöten och ett årsmöte till vilka vi hyr lokal
och köper tilltugg. För närvarande är fem ledamöter, två ersättare och tre adjungerade till
styrelsen berättigade till styrelsearvode.
Enligt årsmötesbeslut har ordförande ett arvode på 25 000 kr.

Arvode och reseersättning fokusgrupper
10 000
Medlemsverksamhet
10 000 kr.
Under 2017 skall minst ett rådgivande medlemsmöte (i oktober) och två medlemsaktiviteter
genomföras, årsmötet eller styrelsen bör utse en ansvarig för detta.
Under den här budgetposten återfinns kostnader för utskick, möten (lokal, fika) och
studiebesök för medlemmar.
Stipendie
9 000 kr
Föreningen har sedan tidigare beslutat att medlemsavgifterna från enskilda medlemmar (inkl.
företag och organisationer) ska återgå i form av stipendier till medlemmarna. Budgeterad
intäkt för medlemsavgifter 2017 är 9 000 kr.
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PROJEKT OCH SATSNINGAR
FOKUSOMRÅDE BIOSFÄRAKADEMIEN
Arbetsgrupp: Magnus Apelqvist (ansvarig), Claes Hellsten, Ådel VFranzén
20 000 kr
Stöd från Studieförbund för möten och studiecirklar tillkommer (ca 25 000)
Separat finansiering kommer att sökas för olika delprojekt nedan
ÖVB har ett nationellt ansvar för lärande inom biosfärområden.
Samverkan med skola, universitet, folkbildning och frivilligorganisationer fortsätter via
referensgruppen för lärande och i direkt samverkan med olika aktörer inom folkbildning och
lärande.
ÖVB är delaktig i ett forskningsprojekt som drivs av Region Jönköpings län och Jönköping
University. Projektet innebär utveckling av mångfunktionella utomhusmiljöer i förskolan och
i samband med detta projekt planeras speciella insatser för barn, pedagoger och utemiljöer.
Förhoppningsvis kan detta resultera i aktiva förskolor inom området och diplomering av
miniambassadörer under 2017.
Akademien startar under året minst en ny utbildning av biosfärambassadörer samt anordnar
minst ett fortbildningstillfälle för de diplomerade.
En särskild satsning planeras på Öxnehaga med en utbildning i biodling för unga boende i
området.
Under 2017 planeras en serie möten som kan belysa och fördjupa aktuella ämnen inom
biosfärområdets verksamhetsområde.
Jönköping University erbjuder under hösten 2017 en distanskurs ”Natur och kultur i Östra
Vättterbranterna” 7,5 högskolepoäng i samverkan med Biosfärakademien.
Samverkan sker med andra biosfärområden i Sverige och internationellt. Aktivt deltagande i
det nationella nätverket för implementering av GAP (Global Action Plan) och medverkan i
konferenserna EuroMAB 2017 och Resiliance conference 2017 planeras.
Lärarfortbildning, konferenser, nätverkande och andra möten innefattas också i
Biosfärakademiens verksamhet.
FOKUSOMRÅDE ENERGI OCH KLIMAT
30 000 kr
Arbetsgrupp Emelie Andreasson, Petra Hansson, Claes Hellsten (ansvarig), Calle Thulin
Bioenergi Petra Hanson ansvarar för projektet som redovisas i en idéskiss under våren -17.
Under våren genomförs också en workshop runt idéskissen och nästa steg därefter bör bli ett
större projekt som tar fram en förstudie.
Arbetsgruppen samlas under tidig vår och initiativ till trähusbyggande samt satsning på
solceller planeras att utvecklas i projekt.
FOKUSOMRÅDE GASTRONOMISK REGION

Arbetsgrupp: Agneta Börjesson (ansvarig), Jenny Elf, Lars Melander, Anders Råsberg, Lisa
Sunesson.
FOKUSOMRÅDE LEVANDE LANDSKAP
50 000 KR (WWF)
Arbetsgrupp: Ryno Andersson, Linda Hassel (ansvarig), Claes Hellsten, Göran Karlsson,
Anders Råsberg, Johan Uhr, Mattias Pontén, Ådel V Franzén, Åsa Thorsell
Gruppen träffades på sitt första möte under december 2016. En rad projektideer finns men har
ännu inte diskuterats igenom.
Projekt LEIF (Levande Ekosystem I Framtiden) i praktiken
Ett arbete har pågått under hösten 2016, detta slutredovisas februari 2017. En workshop om
LEIF är planerad att hållas på naturvårdsverket under våren. Rapporten beskriver hur brist och
funktionalitetsanalysen kan användas för praktiska åtgärder för ekologisk hållbarhet inom
ÖVB.
Projektgrupp; Ryno Andersson, Linda Hassel (ansvarig), Claes Hellsten, Göran Karlsson,
Mathias Pontén, Anders Råsberg och Ådel V Franzén.
Naturbetesprojekt Ödeshög
Projektet finansieras av Världsnaturfonden WWF, Ödeshögs kommun och LONA-medel från
Länsstyrelsen i Östergötland. Förlängning av projektet från 2015 till 2018 är beslutad. Claes
Hellsten är projektledare och inga ytterligare medel (utöver Claes arbetstid) beräknas
nödvändiga att tillskjuta.
Projektgrupp: Claes Hellsten (ansvarig), Håkan Strotz
Projekt Lövsuccé
Projektet Lövsuccé vars första fas kommer att slutredovisas under våren. Styrgruppen
kommer dock att träffas för att försöka hitta finansiering till nästa fas som planeras att omfatta
hela länet med en fördjupning i ÖVB. Sex fastigheter i Vätterbranterna har medverkat i syfte
att öka andelen lövskog på sina marker.
Alla organisationer i biosfärföreningen medverkar med kompetens och arbetstid.
Projektledare: Marielle Gustafsson (Lst)
Ansvarig för biosfärföreningens medverkan: Claes Hellsten
FOKUSOMRÅDE TURISM OCH FRILUFTSLIV
Arbetsgrupp: Jenny Elf (ansvarig turism), Håkan Strotz, Chatrine Schander-Ljungqvist,
Martha Wägeus (ansvarig friluftsliv), Helene Bjurulf,
Hållbar turism
ÖVB är ansvarig för ett nationellt biosfärnätverk för besöksnäring och samarbete med
Ekoturistföreningen. Samtal påbörjat med Smålands turism.
Projektansvarig: Håkan Strotz
Biosfärled
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Den befintliga Pilgrimsleden kommer under året att kompletteras med skyltar ”Biosfärled”.
Jönköpings kommun ansvarar.
Föreningens ansvarige: Calle Thulin
FOKUSOMRÅDE VARUMÄRKET ÖSTRA VÄTTERBRANTERNA
Arbetsgrupp: Erik Lindfelt (ansvarig), Susanne Staaf, Annelie Wirtén
Biosfärum
17 000 kr
Under 2015 fördes samtal med Gyllene Uttern om samarbete kring ett framtida Biosfärum.
Dessa samtal har inte lett vidare och Petra Hanson gör ett nytt försök att gå vidare på denna
plats. Om detta inte leder framåt behöver föreningen ta ett omtag och hitta nya
samarbetspartner och en ny plats. Styrelsen får under året fatta beslut om och i såfall hur vi
går vidare med biosfärumplanerna.
En arbetsgrupp bestående av Håkan Strotz (projektansvarig) och Claes Hellsten behöver
förstärkning med ytterligare minst en person. Petra Hanson medverkar för dialog med Gyllene
Uttern.
PROJEKT VÄXA TILLSAMMANS
200 000 kr + kommunanslag på 50 000 kr
detta finansierar ca 20 % av heltid till en samordnare, föreningen bidrar med 15 000 kr.
Nya svenskar och integration finns inte som fokusområde i biosfärprogrammet men har
tillkommit som arbetsuppgift efter att programmet skrevs.
Visning av Refugee Story/The Other Way, dansföreställning med flyktingar från
kulturföreningen Vidans planeras liksom biodling med unga på Öxnehaga, språkvandringar
mm.
Medel är beviljatfrån länsstyrelsen, sökt tillsammans med Jönköpings kommun, till en
samordnare för detta. Projektet kallas ”Växa tillsammans” och Biosfärföreningen medverkar
med kompetens och arbetstid. Friluftsfrämjandet Öxnehaga är samarbetspart.
Ansvarig: Josefine Gustafsson
Anställd samordnare för projektet: Manne Ryttman
PROJEKT ”Fåråret”
Pågår och drivs som ett integrationsprojekt av Hushållningssällskapet där vi är samarbetspart.
Ansvarig: Magnus Apelqvist
PROJEKT ”MERA FRILUFTSLIV”
LONA-medel sökt från länsstyrelsen tillsammans med kommunen se ovan under rubrik
Tjänst kommunikatör samt för aktiviteter som handlar om skyltning, marknadsföring osv.
Besked i början av mars

BUDGET 2017
INTÄKTER
Resurser för att söka bidrag Naturvårdsverket

400 000

Bidrag Jönköpings kommun

120 000

Bidrag Länsstyrelsen

20 000

Bidrag Skogsstyrelsen

6 000

Bidrag Vättern vattenvårdsförbund

15 000

Medlemsavgifter grundarorganisationer

24 000

Medlemsavgifter enskilda/föreningar/företag

9000

Projektbidrag WWF

50 000

Stöd bildningsförbund

ca 25 000

Summa intäkter

ca 669 000

Eget kapital tillkommer

439 482

Personella VU-resurser som finansieras av bildarorgansiationer
(administreras inte av föreningen)
Länsstyrelsen

25% av heltidstjänst

Skogsstyrelsen

10% av heltidstjänst

LRF

20% av heltidstjänst

Jönköpings kommun (koordinator)

Heltidstjänst

Medel som söks enligt ovanstående verksamhetsplan
LONA Mera Friluftsliv

20% av heltidstjänst

Växa tillsammans

20% av heltidstjänst
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UTGIFTER
Resurser för att söka extern finansiering (ingår i tjänst biträdande koordinator)
Tjänst biträdande koordinator

-

500 000

Tjänst kommunikatör (finansieras via del av koordinatorlön, Jkpg kommun)
Tjänst Biosfärakademien

200 000

Administration

40 000

Kommunikation och dokumentation

50 000

Representation och utvecklingsarbete

50 000

Styrelsemöten, årsmöte, styrelsearvoden

80000

Arvode och reseersättning, fokusgrupper

10 000

Medlemsverksamhet

10 000

Stipendie

9 000

Biosfärakademien

20 000

Energi och klimat (Biokol)

30 000

Levande landskap (WWF)

50 000

Gastronomisk region
Turism och friluftsliv
Varumärket ÖVB (Biosfärum)

17 000

Projekt ”Växa Tillsammans”

15 000

Medlemskap Vätterns vattenvårdsförbund
Oförutsedda utgifter
Summa:

7 700
1 088 700

