Riktlinjer för arbetsgrupper inom Biosfärområde Östra Vätterbranternas
fokusområden
Antagna av styrelsen för Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening den 25 oktober
2017.
Bakgrund
Styrelsen för biosfärområdet antog 2016 biosfärprogram ”Strategi för hållbar utveckling inom
Östra Vätterbranterna”. Programmet ska ses som en långsiktig handlingsplan för verksamheten
fram till 2021. Ur programmet hämtas underlag till en årlig verksamhetsplan.
Biosfärprogrammet är ett levande dokument, som fortlöpande kan uppdateras för att revideras
helt efter fem år. Den nuvarande texten kallas därför version 1.0
I programmet finns idag sex fokusområden som delvis är överlappande:
- Biosfärakademien
- Energi och klimat
- Gastronomisk region
- Levande Landskap
- Turism och friluftsliv
- Varumärke Östra Vätterbranterna
För att verkställa intentionerna inom de olika fokusområdena finns en arbetsgrupp (”fokusgrupp”)
för var och en av dem. För att vara eﬀektiva bör fokusgrupperna begränsas till 7-10 deltagare. Alla
styrelseledamöter tillhör minst en ”fokusgrupp” och varje grupp har en sammankallande
(gruppansvarig). Övriga deltagare rekryteras bland medlemmar i Biosfärföreningen.

Syfte och uppgifter
Fokusgrupperna utför en stor del av biosfärföreningens arbete. Det är där idéer utvecklas och
projekt realiseras.
Uppgifterna består i att

- initiera projekt som utvecklar föreningens arbete inom berört fokusområde
- diskutera och utveckla innehållet i biosfärprogrammet samt föreslå ändringar till styrelsen
- ordna möten för övriga medlemmar och allmänhet för att ta tillvara engagemang och fånga upp
idéer

- föreslå innehåll till föreningens årliga verksamhetsplan
Engagerade medlemmar i föreningen bereds möjlighet att delta i och ibland driva olika projekt
inom ramen för respektive fokusområde.
Gruppansvarig

- ansvarar för att gruppen samlas regelbundet och upprätthåller en verksamhet enligt
biosfärprogram och styrelsebeslut.

- rapporterar och håller fortlöpande kontakt med koordinator och verkställande utskott samt vid
behov med styrelsen.

Mandat

- Fokusgruppen är rådgivande till föreningens styrelse. Beslut om ändring av inriktning eller
policy i frågor som är av större principiell betydelse tas av föreningens styrelse

- I de fall där föreningens verksamhetsplan anvisat ekonomiska medel till fokusgrupper har dessa
mandat att själva förfoga över medlen om styrelsen inte beslutat på annat sätt

- Större projekt föreläggs styrelsen för beslut innan de genomförs.
Biosfärföreningens styrelse ska

-

utse en ansvarig för respektive grupp.
utse samtliga styrelsemedlemmar att ingå i en eller flera fokusgrupper
besluta om budget och övergripande verksamhetsinriktning för fokusgrupperna
i förekommande fall göra prioriteringar (ekonomi och arbetsinsats) mellan de olika områdena

Styrelsen ska årligen besluta om vilka som deltar i respektive grupp. Strävan bör dock vara att
fokusgruppernas sammansättning behålls åtminstone under en treårsperiod.
Dessutom beslutar styrelsen fortlöpande om större projekt och aktiviteter efter förslag från
fokusgrupperna.
Länsstyrelsen och Jönköpings kommun utser sina ansvariga kontaktpersoner för respektive
grupp.
Ersättningar
Ansvariga som inte ersätts av någon av föreningens grundorganisationer har rätt till ersättning.
Övriga utsedda gruppdeltagare som inte ersätts av någon av föreningens grundorganisationer
erhåller ersättning för resor.

